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1. RESUMO  

Nudelman, Marta de Freitas. Atribuindo implicitamente emoção em faces neutras: 
efeito no comportamento. Dissertação (Mestrado em Neurologia/Neurociências) – 
Instituto Biomédico, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2018. 

 

Evidências convergentes sugerem que as expressões faciais são de extrema 
importância para a interação e comunicação social. A percepção emocional das faces 
pode influenciar na produção e regulação de estados afetivos que modificam 
comportamentos sociais adaptativos. Um fato não menos importante sobre as 
expressões faciais é que sua percepção e processamento cerebral podem ser 
modulados por traços individuais e pelo contexto no qual estão inseridas. Isto parece 
ser verdade especialmente para faces neutras por serem mais ambíguas e 
extremamente moduláveis. De fato, trabalhos prévios da literatura indicam que a 
percepção de faces é alterada por uma informação prévia. Entretanto, a quase 
totalidade destes trabalhos utilizou um desenho experimental no qual as informações 
prévias eram explicitamente associadas às faces (por exemplo, informações 
biográficas sobre as faces). Neste trabalho, utilizamos uma abordagem implícita de 
pré-ativação para atribuir emoção a faces neutras. Para isto, em uma amostra 
universitária saudável, investigamos se uma manipulação de pré-ativação por 
apresentação de um texto negativo (sobre abuso sexual infantil) em um primeiro 
experimento, promoveria efeito sobre o processamento de faces neutras em um 
segundo experimento. Como controle, outro grupo de participantes realizou a leitura 
de um texto neutro (sobre carteira de identidade).  No segundo experimento, todos os 
participantes realizaram testes comportamentais divididos em duas tarefas 
amplamente utilizadas na literatura. A primeira consistia na tarefa de julgar a 
orientação de duas barras periféricas na qual as faces neutras eram apresentadas 
como distrativas e a segunda consistia na tarefa de julgar valência das figuras 
apresentadas, na qual as faces neutras estavam no foco da atenção.  Os resultados 
mostram que a pré-ativação gerada pelo texto negativo do primeiro experimento 
promoveu um efeito na tarefa de julgamento da valência das figuras apresentadas, 
com aumento do número de faces neutras julgadas como negativas quando 
comparado ao efeito gerado pelo texto neutro. Este resultado confirma a hipótese 
principal desse trabalho de que a pré-ativação de informações negativas do primeiro 
experimento promoveria uma atribuição implícita de emoção às faces neutras 
apresentadas no segundo experimento. Já em relação ao tempo de reação, tanto na 
tarefa de julgamento de barras, como na própria tarefa de julgamento de valência das 
figuras, não foi observada nenhuma modulação pela pré-ativação induzida pelo texto 
prévio. Estes resultados evidenciam que uma informação apresentada em um 
experimento anterior e independente é capaz de alterar o comportamento em um 
experimento subsequente, mesmo quando realizado com intervalo de alguns minutos. 
Portanto, o presente trabalho acrescenta à literatura importante evidência de que 
nossos comportamentos e ações são moduláveis por informações precedentes de 
maneira implícita ou pouco percebida. 

Palavras-chave: pré-ativação, faces neutras, modulação, comportamento   
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2. ABSTRACT  

Nudelman, Marta de Freitas. Implicitly attributing emotion to neutral faces: effect 
on behavior. Dissertation (Master in Neurology / Neuroscience) – Biomedical Institute, 
Federal Fluminense University, Niterói, 2018. 

Convergent evidence suggests that facial expressions are extremely important for 
interaction and social communication. Emotional perception of faces can influence the 
production and regulation of affective states that modify adaptive social behaviors. A 
fact not less important about facial expressions is that their perception and brain 
processing can be modulated by individual traits and by the context they are inserted. 
This seems to be true especially for neutral faces because they are more ambiguous 
and extremely modulable. In fact, previous studies in the literature indicates that the 
perception of faces is altered by previous information. However, almost all of these 
studies used an experimental design which explicitly associated the previous 
information with the faces (for example, biographical information about the faces). In 
this study, we used a priming approach to investigate if it’s possible to attribute emotion 
to neutral faces in a healthy sample. For this, we investigate whether a priming text, a 
negative text about child sexual abuse presented in a first experiment, would impact 
the processing of neutral faces in a second experiment. The control group read a 
neutral text (about identity card). In the second experiment, all participants performed 
two behavioral tasks widely used in the literature. The first task consisted of judging 
the orientation of two peripheral bars while neutral faces were presented as distractors, 
and the second task consisted of judging the valence of the pictures. In this second 
task neutral faces were in the focus of attention. The results show that the priming 
generated by the negative text of the first experiment increased the number of neutral 
faces judged as negative when compared to the effect generated by the neutral text. 
This result confirms the main hypothesis of this work that a negative priming 
information from the first experiment would promote an implicit attribution of emotion 
to the neutral faces presented in the second experiment. Regarding the reaction time, 
no modulation was observed by the priming manipulation, neither the bar judgment 
task nor in the valence judgment task. These results show that information presented 
in a previous and independent experiment can alter the behavior in a subsequent 
experiment, even when it was performed a few minutes later. Therefore, the present 
study adds to the literature an important evidence that our behavior and actions are 
modulated by previous information in an implicit or low perceived way. 

 

Key words: priming, neutral faces, modulation, behavior. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A evolução dos seres vivos nos mostra que as emoções provavelmente 

evoluíram de respostas reflexas simples. Porém, em alguns animais, o 

desenvolvimento de sistemas neurais mais elaborados permitiu um repertório maior 

de respostas, facilitando a adaptação às variações do ambiente. Assim, o 

comportamento emocional tornou-se mais criativo e menos previsível (Lang, 1995). 

Segundo Lang e colaboradores (1997), as emoções podem ser estudadas em 

laboratório através do registro de três sistemas de respostas: (1) pela linguagem 

expressiva e avaliativa; (2) pelas mudanças fisiológicas mediadas pelo sistema 

somático e autônomo (3) e pelos padrões comportamentais, tais como 

benefícios/custos no desempenho em tarefas experimentais.  

Em relação a expressão facial das emoções, Charles Darwin em seu livro “A 

expressão das emoções nos homens e nos animais”, propõe que algumas expressões 

faciais emocionais são universais. A percepção das expressões faciais emocionais 

pode ser modulada pelo contexto e por traços individuais (Meeren et al., 2005; De 

Gelder et al., 2006; Van den Stock et al., 2007; Aviezer et al., 2008; Schwarz et al., 

2013). O contexto pode exercer sua influência de uma maneira explicita ou implícita 

(Aviezer et al., 2008;2011, Pichon et al., 2012; (Qiao-Tasserit et al., 2017). Em geral, 

os estudos que investigam emoção usando faces como estímulos, são focados no 

processamento específico das faces emocionais, considerando as faces neutras 

apenas como controle nos experimentos. Entretanto, as expressões faciais, conforme 

mencionado anteriormente, podem ter seu processamento modificado por 

características individuais, especialmente as neutras que são estímulos ambíguos. 

Estudos mostraram, por exemplo, que pacientes com depressão tem dificuldade 

comportamental na interpretação do conteúdo de faces neutras, tendo um viés em 

avaliar os estímulos neutros como estímulos emocionais (Leppanen et al., 2004; 

Suslow et al., 2004). Além disso, assim como acontece com a percepção emocional 

da expressão das faces emocionais, o processamento das faces neutras também é 

modulado pelo contexto, em particular, o negativo (Anderson et al., 2011, Suess et al., 

2015). Sendo assim, o presente estudo pretendeu analisar o efeito de uma 

manipulação implícita de contexto sobre faces neutras em duas tarefas 

comportamentais subsequentes. Especificamente, utilizamos a apresentação de um 
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texto prévio para tentar atribuir emoção negativa a faces neutras apresentadas em 

uma etapa experimental subsequente. Na primeira etapa, grupos diferentes de 

participantes liam e avaliavam um texto negativo ou neutro. O texto negativo era sobre 

abuso sexual. O texto neutro era sobre carteiras de identidade. Na segunda etapa, 

todos as participantes realizam tarefas de atenção relacionadas a faces neutras. Esta 

manipulação pode ser definida como uma pré-ativação, na qual um texto prévio não 

relacionado poderia, de maneira supostamente não percebida pelas participantes, 

modificar a valência de faces neutras apresentadas em uma tarefa etapa 

subsequente. 

Como ferramenta de estudo, utilizou-se a técnica de tempo de reação manual 

em um paradigma previamente utilizado pelo nosso grupo de pesquisa. 

Particularmente, o interesse está em a avaliar esse impacto em uma população 

universitária saudável. A seguir, serão abordados os principais conceitos para a 

compreensão dos resultados desta dissertação. 

 

1.1. Faces e sua importância social 

 

Segundo Charles Darwin, em seu livro “A expressão da emoção nos homens e 

animais (1872)”, o homem tendo ancestrais comuns com outros animais, compartilha 

com eles não apenas as características físicas, mas também suas emoções básicas. 

De fato, certas expressões faciais são similares em seres humanos e chimpanzés. Em 

ambas as espécies, as expressões de raiva compõem-se de um olhar direto, com a 

boca entreaberta e os lábios retraídos verticalmente, de modo a abrir os dentes 

(Darwin, 1872; Ekman, 1972). As expressões emocionais básicas como a raiva e a 

felicidade são manifestações de estados emocionais específicos que são 

universalmente compartilhados e definidos por movimentos específicos da 

musculatura facial (Barret, 2007). Além destas, as emoções básicas incluem a tristeza, 

o medo e o nojo, que são emoções negativas, bem como outras emoções, como a 

surpresa (Ekman, 1993, 1999). 

Um exemplo da característica universal das expressões emocionais faciais é o 

fato de que diferentes culturas e civilizações não têm dificuldades em reconhecer e 

diferenciar algumas expressões faciais uma das outras (Ekman et al., 1972). Na 
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década de 70, alguns pesquisadores conduziram estudos similares nos quais eram 

apresentadas fotos de expressões faciais de caucasianos e era perguntado a diversas 

culturas alfabetizadas, qual era a expressão emocional da face. Apesar dos 

pesquisadores terem fotos diferentes, lista de diversas emoções e terem feito o estudo 

com culturas diferentes eles encontram os mesmos resultados referentes a 

expressões faciais e as emoções que elas se correlacionavam, as chamadas 

emoções básicas (Ekman et al.,1972; Izard 1971). Essas emoções e algumas das 

fotos de faces utilizadas estão apresentadas na figura 1. 

 

 

 Figura 1: Emoções Básicas.  

Da esquerda para direita, as emoções retratadas são: felicidade, surpresa, nojo, desprezo, tristeza, 
medo e raiva (Ekman, Keltner,1997). 

 

Além disso, Darwin (1872, apud Wieser et al, 2014) postula que as expressões 

faciais são de extrema importância para a interação e comunicação social. De fato, 

estudos mais recentes compilados em uma revisão feita por Bourke et al., 2010 

indicam que a habilidade de identificar expressões emocionais é essencial para as 

interações sociais, pois a percepção emocional pode influenciar na produção e 

regulação de estados afetivos podendo ser considerado um comportamento social 

adaptativo. Essa visão sobre as emoções básicas pressupõe que as expressões de 

emoção em um rosto e sua percepção são fenômenos únicos, naturais e intrínsecos 

(Smith et al., 2005) e podem ser considerados marcadores confiáveis das emoções, 

e que podem co-variar com a experiência subjetiva. Além de pertencerem a todo um 

conjunto de respostas emocionais que são facilmente julgados como categorias 
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discretas e, como tal, são essenciais para uma interação social bem-sucedida e 

eficiente (Matsumoto et al., 2008). Estudos utilizando a técnica de 

eletroencefalograma (EEG), observaram que os participantes orientavam 

automaticamente a atenção para expressões faciais, e demonstraram que essas 

expressões  faciais emocionais são processadas preferencialmente em comparação 

as expressões faciais neutras, contribuindo com evidencias neurais da importância  

das expressões faciais para os humanos (Eimer et al., 2007; Schupp et al., 2004b). 

Corroborando com essas ideias de que as expressões faciais e suas 

interpretações são fundamentais para uma boa interação social o sorriso pode ser 

considerado um grooming social nos humanos. Este seria um grooming a distância, o 

qual também seria capaz de modular o comportamento social, assim como o grooming 

realizado pelos primatas não-humanos, sendo igualmente fundamental para a 

interação social (Kraut & Johnston,1979; Dezecache & Dunbar, 2012; Provine, 2013).  

Outros estudos observaram que o processamento das expressões faciais é realizado 

de uma maneira diferenciada, onde tanto a ativação como a redução da atividade de 

áreas neurais da rede ventral (amígdala, ínsula, estriado ventral, giro cingulado 

anterior ventral e córtex pré-frontal) e da rede dorsal (hipocampo, giro cingulado dorsal 

anterior, córtex pré-frontal) parece estar associada com diversos transtornos mentais 

(Phillips et al., 2003; Lawrence et al., 2004). Souza et al., (2014) avaliaram o 

reconhecimento das expressões faciais de felicidade, medo, raiva, tristeza e neutra 

por 10 mulheres com depressão e 10 mulheres controle. As faces poderiam ser 

femininas ou masculinas e foram apresentadas por 1 segundo onde as voluntarias 

deveriam julgar a emoção da face. As faces emocionais foram manipuladas onde o 

grau da emoção variava de 25% a 100%. Os participantes não estavam cientes que 

as faces neutras também seriam apresentadas. Os resultados mostraram que as 

mulheres com depressão apresentavam um viés na avaliação das expressões faciais. 

Quando comparado com o grupo controle, as mulheres deprimidas foram mais 

precisas em reconhecer expressões de tristeza quando essa era apresentada em uma 

intensidade de 25%. Para as outras expressões faciais essa diferença não foi 

observada. Segundo os autores, esse resultado sugere a presença de uma tendência 

na avaliação emocional em relação a tristeza para mulheres com depressão, o qual 

corrobora com a hipótese de que mulheres com depressão exibem um viés para 
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estímulos negativos.  Esses resultados sugerem que a avaliação da face neutra pode 

ser modulada pela variabilidade individual. 

De fato, as faces neutras por apresentarem os músculos faciais relaxados são 

consideradas como sem emoção (Ekman e Friesen, 1976). No entanto, diversos 

estudos vêm mostrando que as faces neutras podem ser consideradas estímulos 

ambíguos (Cooney et al., 2006; Yoonand Zinbarg, 2008). Uma possível explicação é 

que as faces neutras podem conter propriedades estruturais que as fazem 

assemelhar-se a faces com informações mais precisas e ecologicamente relevantes, 

como expressões emocionais (Montepare e Dobish, 2003). Outros estudos sugerem 

que uma face neutra pode ser avaliada como negativa em algumas circunstâncias e 

dependendo da variabilidade individual, passando a ter um efeito confundidor no 

experimento (Lee et al., 2008).  

Um estudo do nosso grupo usou a técnica de ressonância magnética funcional 

(fmri) associada a metodologia de reconhecimento de padrão que é uma subárea 

dentro do aprendizado por máquina com o objetivo de investigar se é possível 

discriminar filhos de pais saudáveis dos filhos de pais com bipolaridade durante a 

apresentação de faces neutras. Esta técnica está relacionada com a descoberta 

automática de similaridades nos dados através do uso de algoritmos computacionais. 

Estas similaridades são utilizadas como critério para classificar os dados em 

diferentes categorias (Bishop, 2006). O resultado mostrou que o algoritmo de 

reconhecimento de padrão conseguiu discriminar com uma acurácia de 75% os 

adolescentes saudáveis com risco de desenvolvimento de transtornos psiquiátricos, 

filhos de pais com transtornos bipolares, dos adolescentes saudáveis com baixo risco 

de desenvolvimento de transtornos durante a apresentação de faces neutras em uma 

tarefa de julgamento de gênero (Mourão-Miranda e Oliveira,  et al.,2012).  

Nessa mesma linha, um trabalho do nosso grupo que também utilizou a 

metodologia de reconhecimento de padrões associada a neuroimagem, testou o 

processamento de estímulos emocionais (discriminação de faces felizes ou tristes em 

comparação com faces neutras) em grupos de pacientes com depressão e 

participantes saudáveis. Os resultados mostraram que a acurácia do algoritmo em 

classificar corretamente as faces neutras foi menor no grupo de pacientes com 

depressão quando comparada com participantes saudáveis (Oliveira et al., 2013b).  
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Nesta mesma linha, Holzel et al., (2013) observaram que pacientes com 

ansiedade generalizada apresentam respostas aumentadas na amígdala para faces 

neutras em comparação a pessoas sem patologia. Este achado foi específico para 

faces neutras não sendo observado para faces com raiva e felicidade.  A ativação 

mais intensa da amígdala para as faces neutras sugere que esses pacientes tenham 

um padrão de processamento diferente para esses estímulos. Corroborando com 

estes achados, Leppänen et al., (2004) observou que pacientes com depressão são 

menos precisos na classificação das faces neutras comparados a controles 

saudáveis, classificando as faces neutras como faces de tristeza.  Além disso, os 

pacientes deprimidos são mais lentos para identificar as expressões das faces neutras 

comparadas com faces emocionais (Suslow et al., 2004).  

Esses achados em conjunto indicam que as faces neutras, por serem estímulos 

ambíguos poderiam ser bons estímulos para evidenciar a vulnerabilidade a 

transtornos mentais. Além disto, seria possível supor que estes estímulos seriam mais 

influenciados pelo contexto e pela variabilidade individual tanto no comportamento 

quanto na reatividade cerebral. 

 

 

1.2. Efeito de pré-ativação (“primimg”) na percepção e no comportamento. 

 

O contexto possui grande influência em nossa percepção, em nossas ações e 

até mesmo em nossas emoções. (Lazarus &Alfert, 1964; Oliveira et al., 2009; 

Mocaiber et al., 2011; Mauss et al., 2007; Williams & Bargh., 2009; Bargh & Williams, 

2007). LeDoux em seu livro “O Cérebro Emocional” aponta que “o simples fato de que 

seu cérebro pode fazer algo não significa que você saiba que ele fez”.  Se 

extrapolarmos essa fala de LeDoux para o contexto laboratorial, o fato de você não 

perceber o objetivo de uma manipulação do experimento não significa que a mesma 

não influenciará suas percepções e ações (Bargh & Chartrand, 2000). Nesse sentido, 

alguns estudos sugerem que a exposição a estímulos afetivos induz predisposições 

motivacionais (Bradley et al., 2001, 2007; Lang & Bradley, 2008). Para Vuillermuier e 

colaboradores (2001), por exemplo, um estímulo afetivo pode ser processado fora do 

foco da atenção ou até mesmo da consciência. Wilson e colaboradores (1993) 

sugerem que é possível que o engajamento em pensamentos inconscientes seja 
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suficiente para a tomada de decisão e que o pensamento consciente talvez não seja 

necessário. Para eles a consciência é frequentemente pobre em ponderar a 

importância relativa dos atributos. O pensamento inconsciente pode ser preferível 

para chegar a uma escolha em uma situação de decisão complexa (Dijksterhuis 2004, 

Dijksterhuis et al. 2006, Dijksterhuis & Nordgren 2006). 

Dentro desse contexto, a literatura aponta a presença do efeito gerado pelo 

“priming” ou “pré-ativação”. O efeito gerado pela pré-ativação refere-se à influência 

que a exposição prévia a determinado estímulo pode acarretar na resposta a um 

estímulo subsequente, sem que exista consciência do indivíduo sobre tal influência 

(Bargh, 2006; Bargh & Chartrand, 1999).  Em outras palavras, o efeito da pré-ativação 

(priming) ocorre quando uma representação mental interna é ativada por um estímulo 

e, sem a consciência do indivíduo, influencia seus processamentos mentais 

subsequentes. Esse efeito ocorre principalmente, em percepções e comportamentos, 

podendo implicar, por exemplo, em alterações nas motivações, avaliações, 

julgamentos ou decisões (Bargh, 2006; Dijksterhuis & Bargh, 2001; Laran et al., 2011; 

Smeesters et al., 2009, Pichon et all, 2012).         

Existe uma relação muito próxima da “pré-ativação” com as teorias sobre a 

automatização e sobre o inconsciente. Um ponto importante relacionado à eficiência 

da pré-ativação é se o indivíduo tem consciência da ação ou intenção da pré-ativação 

Bargh et all, 2001). Efeitos opostos no julgamento podem ser obtidos se o participante 

tem consciência da possível influência da pré-ativação quando comparados a 

participantes que não tem nenhuma consciência dessa influência (Lombardi et al., 

1987; Bargh, 1992). Outro ponto importante se refere a como ocorre a exposição a 

pré-ativação (Bargh & Chartrand, 1999; Laran et al., 2011). De acordo com Bargh e 

Chartrand (1999), a exposição do sujeito a pré-ativação pode ser feita de duas 

maneiras. Em uma das maneiras a pessoa não percebe conscientemente a fonte do 

estímulo, esse é chamado de pré-ativação subliminar. Caso a pessoa perceba 

conscientemente a fonte do estímulo pré-ativação, ocorreu de uma maneira explícita 

e é chamado de pré-ativação supralimiar.   É importante ressaltar que na pré-ativação 

supralimiar, a pessoa percebe conscientemente o estímulo, mas não percebe a 

possibilidade deste estímulo modificar sua percepção ou comportamento.  

De acordo com Bargh (2006), as pesquisas sobre pré-ativação se originam do 

trabalho seminal de Hebb (1949) a respeito da organização do comportamento 
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humano, onde abordou a importância das representações mentais internas para a 

aprendizagem. Segundo Hebb (1949, apud Bargh, 2006), tais representações podem 

ser ativadas tanto por fontes internas, como externas, de estímulos e permanecem 

eletricamente ativas nos neurônios. Isso faz com que um indivíduo, ao ser exposto a 

um estímulo subsequente, seja influenciado no processamento da informação por 

algum tipo de associação com o estímulo inicial (Bargh, 2006; Hebb, 1949, apud 

Bargh, 2006) Entretanto, Lashley (1951) foi o primeiro a usar de fato o termo pré-

ativação  para descrever a função preparatória do pensamento e também o introduziu 

em sua análise inovadora da produção da linguagem, pois para ele o pensamento tem 

a função de preparar o corpo para a ação. Ele utilizou esse termo em um famoso 

discurso sobre a organização sequencial do comportamento. 

 É bem estabelecido na literatura a influência da pré-ativação no 

comportamento (Bargh et al., 1996, Abbate et al., 2013). Por exemplo, em um estudo 

desenvolvido por Bargh e colaboradores (1996a), os participantes acreditavam que 

iriam realizar apenas um teste de linguagem. Nesse teste, a pré-ativação consistia em 

cartões com palavras que poderiam fazer referência a pessoas idosas ou a diferentes 

temas, no contexto neutro foram usadas palavras tais como com sede, limpo, privado. 

A tarefa dos participantes consistia em montar frases com as palavras recebidas. Um 

ponto interessante desse experimento é que as frases montadas com as palavras 

relacionadas à velhice não faziam afirmações sobre a lentidão ou fraqueza das 

pessoas idosas, eram apenas uma simples reflexão sobre a idade avançada e o seu 

estereótipo. Após o término da tarefa, sem o conhecimento dos participantes, os 

pesquisadores mediram o tempo em que os mesmos demoravam em andar da sala 

de experimento até a saída do laboratório. O estudo observou que os participantes 

que receberam palavras relacionadas à velhice foram mais lentos comparados aos 

que recebiam as palavras sobre temas diversos, mostrando que apenas com a 

manipulação das palavras, ou seja, com a apresentação do pré-ativação, foi possível 

modular o comportamento dos participantes. Corroborando esses achados, outro 

estudo desse grupo (Bargh e colaboradores, 1996b), com um paradigma muito 

semelhante a esse, observou que os participantes apresentados a palavras 

relacionadas à educação levavam mais tempo para interromper uma conversa em 

relação aos participantes apresentados a palavras de assertividade. Somado a isso, 

um grupo de pesquisadores mostrou que a simples presença de uma pasta de 
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trabalho em uma sala leva as pessoas a se comportarem de forma mais competitiva 

comparado com a presença de uma mochila na sala indicando que o efeito pré-

ativação pode influenciar também em comportamentos que ocorrem no grupo, não 

apenas no individuo (Kay et al.,2004). Em um estudo mais recente, Abatte e 

colaboradores (2013), realizaram dois experimentos para analisar os efeitos da pré-

ativação com estímulos relacionados a comportamento pró-social sobre o 

comportamento de ajuda. Em ambos os experimentos os participantes deviam 

construir frases a partir de um conjunto de palavras. Para um grupo de participantes 

as palavras eram relacionadas a ajuda e para outro grupo não (condição controle). 

Após esta etapa, no primeiro experimento eles avaliaram se a pré-ativação com as 

palavras relacionados a ajuda afetou a disposição dos participantes em realizar uma 

doação para uma associação estudantil, sendo o pedido de doação feito 

explicitamente. No segundo experimento, eles investigaram o efeito da mesma pré-

ativação sobre um comportamento de ajuda considerado espontâneo, uma pessoa 

derrubava acidentalmente alguns livros no chão e foi analisado se os participantes 

ajudavam ou não a recolher os livros, mesmo não havendo um pedido de ajuda 

explicito. Em ambos os experimentos, o número de participantes que apresentou o 

comportamento de ajuda foi maior no grupo exposto a palavras relacionadas a ajuda 

em comparação ao grupo controle.  Estes achados   fornecem evidências de que o 

comportamento de ajuda pode ser aumentado através de uma pré-ativação. 

Outro tipo importante de pré-ativação é a emocional, visto que estudos sobre 

afeto e emoção propõem que atitudes relacionadas a emoção podem ser ativadas 

automaticamente e que o processamento afetivo automático pode ter um importante 

impacto nos processos emocionais, cognitivos e comportamentais subsequentes 

(Bargh, 1996; Gross and Thompson, 2007) ; Lazarus, 1991; LeDoux, 1989; Murphy 

&Zajonc, 1993; Öhman,1987, 1988). Alguns pesquisadores sugerem que além de 

influenciar nesses processos, o processamento emocional automático pode 

influenciar em qual emoção será gerada e em mudanças de um ou mais aspectos 

emocionais (Bargh and Williams, 2007; Gross and Thompson, 2007). De fato, 

conforme descrito por Smeets e Dijksterhuis (2014) é possível que ocorra uma pré-

ativação ou pré-ativação afetiva onde "existe uma influência não intencional de uma 

resposta afetiva, agindo como uma pré-ativação, no processamento de um estímulo 

alvo subsequente". Seria a relação de uma avaliação positiva ou negativa, a respeito 
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de um primeiro estímulo que, inconscientemente, afetaria também o julgamento do 

segundo estímulo (Shen & Wyer, 2008).     

Sob essa perspectiva, os paradigmas que empregam a visualização prévia de 

fotografias se baseiam na ideia de que os estímulos emocionais ativam os sistemas 

motivacionais desencadeando tendências comportamentais (Lang et al.,2000; 

Robbins and Everitt, 1996). De acordo com Schneirla (1959 apud   Lang, Bradley & 

Cuthbert, 1997) todo o comportamento de organismos muito primitivos pode ser 

caracterizado por dois tipos básicos de respostas:  a aproximação direta para 

estímulos apetitivos e a esquiva de estímulos aversivos. Dependendo da intensidade 

do estado motivacional (para aproximação ou esquiva) e da saliência do estímulo-

alvo, o comportamento resultante aumenta ou diminui a velocidade e a intensidade do 

esforço para aproximação ou esquiva (Bradley & Lang, 2000a). Estas duas 

características motivacionais do comportamento podem ser representadas como 

parâmetros quantificáveis   de   valência   afetiva (agradável/desagradável) e   

intensidade   de   ativação emocional, os quais definem um espaço  hipotético  

bidimensional.  Admite-se que estes dois sistemas motivacionais – apetitivo e 

defensivo/ aversivo – estariam associados com ativação cerebral, autonômica e 

comportamental, que variariam de acordo com a intensidade da ativação emocional. 

É através destas alterações corporais que o nível de ativação dos sistemas 

motivacionais em humanos poderia, de acordo com Lang e colaboradores (1997), ser 

avaliado. Em um trabalho de nosso grupo, Pereira et al., (2010) apresentava 

fotografias negativas (corpos mutilados) a indivíduos que deveriam realizar uma tarefa 

de detecção de um alvo subsequente. O objetivo central do estudo era investigar as 

interações entre os processos motores e os afetivos induzidos pela visualização de 

estímulos negativos. Os indivíduos realizavam a tarefa de detecção dentro da 

máquina de ressonância magnética funcional (fmri) de forma que foi então possível 

avaliar as ativações cerebrais dos participantes. Os dados comportamentais também 

foram avaliados através do tempo de reação manual. Os resultados apontaram uma 

maior ativação do córtex cingulado médio durante a detecção dos alvos após 

exposição às fotografias negativas em comparação às neutras. Interessantemente, foi 

encontrada uma associação positiva entre a ativação do córtex cingulado médio e os 

tempos de reação manual, ou seja, os participantes que apresentavam maior ativação 

dessa estrutura cerebral também eram aqueles que apresentavam maiores latências 
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de tempo de reação. Notoriamente, o córtex cingulado médio possui conexões diretas 

e indiretas com regiões cerebrais relacionadas à emoção (Paus, 2001). Pereira et al., 

(2010) sugere que o córtex cingulado médio parece ser uma estrutura cerebral 

importante para a interação entre estímulos de valência negativa e o comportamento 

motor no cérebro. Nessa mesma linha, Souza et al., (2011) expuseram os 

participantes a imagens aflitivas e neutras, em seguida foi pedido que realizassem 

uma tarefa de detecção com um dedo, um grupo realizou a flexão enquanto outro 

realizou a extensão do dedo. Eles observaram que o grupo o qual realizou a flexão foi 

mais rápido, enquanto o grupo que realizou a extensão foi mais lento para detectar os 

alvos quando eram expostos a figuras afiliativas em comparação a figuras neutras. 

Por sua vez, ao empregarem fotografias positivas encontraram evidências de que 

esses estímulos pré-ativam o sistema motivacional apetitivo, levando a um 

comportamento motor compatível com esse sistema. Outro trabalho mais recente do 

nosso grupo observou que visualizar pistas afiliativas como cenas de interação social 

podem, de maneira implícita, causar impacto sobre o processamento cerebral e o 

comportamento pró-social diferentemente das pistas em que não havia interação 

social direta (Campagnoli et al, 2015). 

Além da modulação pela pré-ativação da percepção e respostas 

comportamentais, Williams & Bargh., 2009 observaram que a apresentação de 

palavras específicas (reavaliação, perspectiva, estratégia, etc...) como “priming” foi 

capaz de modular as respostas cardíacas em uma tarefa subsequente. Para a 

realização do experimento os participantes foram divididos em três grupos: 

reavaliação inconsciente, reavaliação consciente e controle. No grupo de reavaliação 

inconsciente um conjunto de 10 palavras sendo 5 “scrambles”, ou seja, letras 

misturadas as quais não formam palavras com sentido e 5 palavras tais quais 

"reavaliado, perspectiva, avaliado novamente, analisadas cuidadosamente, 

estratégia" foram apresentadas. O grupo de reavaliação consciente recebeu 

instruções diretas e explícitas para realização da reavaliação e o terceiro foi usado 

como controle sendo apresentadas apenas as palavras “scrambles”. A tarefa do 

experimento consistia na preparação de um discurso com cerca de 3 minutos de 

duração sobre um determinado tema. A frequência cardíaca foi coletada em três 

momentos: no basal (assim que o participante chegou ao laboratório), durante o 

preparo do discurso e o tempo pós preparação do discurso. Os resultados mostraram 
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que o grupo de reavaliação consciente e o de reavaliação inconsciente apresentaram 

uma menor reatividade cardíaca (à taxa de variação da frequência cardíaca entre o 

momento basal e a preparação do discurso) comparada com o grupo controle. 

 Além dos efeitos no desempenho em uma tarefa comportamental a pré-

ativação emocional pode influenciar algumas formas de regulação emocional (Gallo e 

Gollwitzer, 2007; Williams e Bargh., 2009). Como visto por Mauss et al., (2007) 

participantes previamente expostos à conceitos relacionados a expressão emocional 

tais como volátil, impulsivamente apresentaram um aumento da raiva em um 

paradigma subsequente de provocação de raiva em comparação a participantes 

expostos a conceitos relacionados a controle emocional (estável, contido). Sendo 

assim é possível utilizar a pré-ativação como uma estratégia para induzir a regulação 

emocional. 

Esses resultados em conjunto indicam que o processamento afetivo é flexível 

e altamente dependente do contexto. Em resumo o processamento implícito gerado 

por uma pré-ativação é de extrema importância e se faz presente muitas vezes no 

processo da regulação emocional, no controle do comportamento e até mesmo 

mediando as relações interpessoais. Este efeito pode estar presente no dia-a-dia e 

pode ser utilizado em laboratório como uma ferramenta nas pesquisas sobre o 

processamento implícito e seus efeitos. 

 

1.3. Efeito do contexto e da pré-ativação no processamento de faces 

neutras 

 

Como descrito anteriormente, a percepção das expressões básicas emocionais 

tais como a raiva e a felicidade, poderia ser estável e não ser influenciada pelo 

contexto (Ekman and Friesen, 1976; Ekman, 1993, 2003, Barrett, 2007).  

Entretanto, na vida real as faces não aparecem isoladas, elas estão inseridas 

em um contexto multissensorial, o qual é influenciado por informações (Barret, 2011). 

Por exemplo, o contexto cultural no qual tanto o observador quanto o foco da 

observação (face) estão inseridos influência como as expressões faciais serão 

associadas a significados (Elfenbein and Ambady, 2003). O estudo de revisão Aviezer 

et al., (2017) sugere que o contexto é uma parte inerente da percepção emocional da 

vida real, muitas vezes levando a mudanças categóricas radicais. Efeitos contextuais 
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não são obscuridade na margem da percepção da emoção facial, em vez disso, eles 

fazem parte da própria percepção da emoção.  

Variáveis afetivas tais como a auto-referência ou não e contextuais podem 

alterar a percepção das faces e direciona-las na direção dessas variáveis (Wierser et 

al., 2014). Um estudo usando magneto-encefalografia (MEG) demonstrou que faces 

pareadas apenas uma vez com um contexto negativo ou positivo são processadas 

diferentemente (Morel et al., (2012). Corroborando com esses achados Kim et al., 

(2004) observou que informações verbais podem modular a responsividade da 

amigdala para expressões faciais de surpresa se comparado ao baseline do próprio 

participante. Além desses achados, existe um acúmulo de evidências indicando que 

a percepção das expressões faciais também é influenciada por informações 

contextuais relacionadas a gestos e posturas corporais (Meeren et al., 2005; De 

Gelder et al., 2006; Van den Stock et al., 2007; Aviezer et al., 2008). De fato, Aviezer 

et al., (2008) relataram mudanças notáveis na categorização e percepção das 

expressões emocionais básicas induzidas por diferentes posturas corporais, 

demonstrando que a percepção dos estímulos faciais pode ser influenciada por outros 

estímulos visuais além da face. Além disso, o grupo de Aviezer (2011) mostrou que 

as expressões faciais e seus contextos corporais são integrados de maneira implícita, 

ou seja, de forma não intencional e relativamente sem esforço.  

A partir de uma revisão da literatura Wieser and Brosch., (2012) apontam 

evidências de que (1) as informações afetivas e sociais (olhar fixo, dinâmica de 

expressão), (2) as características do emissor (postura corporal, prosódia, 

aprendizagem afetiva), (3) as características ambientais (cena visual, outras faces, 

descrições verbais de situações sociais), (4) os vieses cognitivos e (5) os traços de 

personalidade, podem influenciar a percepção das expressões faciais. Um ponto 

importante identificado nesse estudo é que as influências contextuais parecem ser 

especialmente influentes quando a expressão facial é ambígua (rostos surpresos) 

e/ou não apresenta nenhuma expressão facial (rostos neutros). 

  Em relação a faces com expressão emocional neutra, Rahman et al., 

(2011) demonstrou que a percepção destas faces (famosas ou inicialmente 

desconhecidas) pode ser influenciada pelo conhecimento prévio, nesse caso, pela 

biografia da pessoa. Para isso, o grupo usou um paradigma experimental que foi 

dividido em duas etapas (aprendizado e teste) realizadas em dois dias diferentes. No 
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primeiro dia, os participantes foram familiarizados com todas as faces inicialmente 

desconhecidas e aprenderam as informações sobre os nomes e nacionalidades das 

mesmas. Em seguida, o conteúdo biográfico afetivo foi aprendido, onde as faces 

neutras eram associadas ao discurso biográfico, os participantes ouviram uma história 

descrevendo detalhes reais e fictícios sobre a pessoa da foto. A atribuição positiva, 

negativa ou neutra as faces foram contrabalanceadas através dos participantes. 

Todas as histórias foram apresentadas três vezes de forma aleatória. A etapa de teste 

foi realizada 2 a 3 dias após a sessão de aprendizado com a realização de 3 tarefas 

diferentes: tarefa de familiaridade, tarefa semântica e tarefa de produção de fala. Além 

disso, antes do aprendizado e após a sessão de teste os participantes realizaram uma 

classificação de simpatia que varia de pessoa muito desagradável (-2) para pessoa 

muito agradável (2). Os principais achados mostraram que para as biografias neutras 

e positivas as faces neutras foram classificadas como mais agradáveis após o 

aprendizado, assim como as faces neutras associadas as biografias negativas foram 

classificadas como mais desagradáveis. Além disso, o conhecimento autobiográfico 

produziu um aumento no potencial positivo tardio (LPP), que é uma onda que parece 

acompanhar o aumento mais sustentado da atenção para estímulos de relevância 

motivacional, e na EPN (potencial negativo precoce), um componente ERP (potencial 

relacionado a evento) associado com efeitos emocionais iniciais, refletindo um 

aumento da atenção e um processamento emocional. Ambas as ondas, EPN e LPP, 

tiveram uma maior modulação para o conteúdo autobiográfico negativo comparado 

com o positivo e ambos os efeitos foram fortemente modulados pela familiaridade. 

Especificamente, o efeito emocional observado na EPN ocorreu apenas para as faces 

famosas e na LPP foi observado apenas um pequeno efeito para as faces inicialmente 

desconhecidas. De uma forma geral os resultados indicam que o conhecimento afetivo 

de uma pessoa é extraído rapidamente e que esse tem influência sobre a avaliação 

do quanto aquela pessoa é agradável ou desagradável e também em relação a 

percepção da face. Além disso, esses achados sugerem que o conhecimento 

biográfico pode não só modular a percepção pós-perceptual no julgamento avaliativo, 

mas pode exercer influência sobre a percepção durante os estágios do 

processamento facial. Em um estudo mais recente desse grupo, Suess et al., (2015) 

adotaram algumas medidas para aumentar a credibilidade das faces inicialmente 

desconhecidas visto que os achados de Rahman et al., (2011) para a EPN foi 
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observado apenas para as faces bem conhecidas. Neste estudo, para aumentar a 

credibilidade das histórias fictícias associadas com as faces não familiares, os 

participantes foram informados que essas faces eram de pessoas localmente 

conhecidas por isso eles poderiam não as reconhecer. Diferentemente de Rahmn e 

colaboradores (2011), a fase de aprendizado começou e terminou com uma 

classificação de simpatia e uma classificação de expressões faciais que variam de 

negativo (-2) para o positivo (2), em uma escala likert de 5 pontos, análoga à 

manequim de Auto-Avaliação (Bradley e Lang, 1994). Entre essas avaliações, foi 

administrada uma tarefa de classificação de familiaridade. Somado a isso, a tarefa 

semântica e a tarefa de atenção (Posner, 1980) foi realizada antes e depois do 

aprendizado. Na etapa de teste, os participantes realizaram a tarefa de atenção e 

semântica enquanto seus registros eletroencefalográficos eram coletados. 

Interessantemente, os autores observaram que depois do aprendizado, as 

expressões de faces neutras de pessoas inicialmente desconhecidas associadas com 

informações negativas foram classificadas como mais negativas e com menos 

“simpatia” do que as faces associadas com informações neutras e positivas. O 

principal achado dos autores, foi uma modulação emocional do discurso biográfico 

para a EPN na condição de faces inicialmente desconhecidas, com um início entre 

300-350 ms, F (1,23) = 5.5, P < 0.05, η2 = 0.192, e uma distribuição posterior (sítios 

dos eletrodos PO7, PO8, PO9, PO10, P7, P8). 

Nessa mesma linha, um trabalho publicado na revista Sciencexpress 

(Anderson et al., 2011) mostrou que as faces neutras que foram pareadas com 

informações negativas dominaram por mais tempo a consciência visual durante um 

paradigma de rivalidade binocular (faces foram apresentadas para um olho e casas 

para o outro). Esses resultados mostram que a informação afetiva adquirida através 

de terceiros (descrições verbais) influencia a visão, de modo que, o que sabemos 

sobre alguém modula não apenas como nos sentimos e pensamos sobre eles, mas 

também se os vemos ou não. 

Os resultados obtidos nos estudos anteriores estão relacionados a uma 

modulação contextual induzida de uma forma explícita, ou seja, foram realizadas 

modulações contextuais onde o conteúdo emocional ou as informações biográficas 

eram associadas diretamente com as faces sendo assim aprendidas pelos 

participantes, por exemplo Rahman (2011) correlacionava explicitamente as biografias 
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utilizadas com as faces que seriam apresentadas posteriormente. Entretanto, Píchon 

et al., (2012) realizaram um estudo no qual buscou analisar se o processamento 

emocional poderia ser influenciado por um material semântico negativo implícito 

(priming emocional) e quais substratos neurais estariam mediando essa influência. 

Participaram do estudo 20 participantes, os quais realizaram duas tarefas dentro da 

máquina de ressonância. A primeira tarefa de iniciação de palavras era a pré-ativação 

onde o participante deveria responder se a palavra apresentada era uma palavra ou 

pseudo palavra (“centrator, conomber, egalition”), ambas eram expostas faltando 

algumas letras e as palavras apresentavam valência neutra (paciência, quietude, 

concentração ou negativa (pesadelo, terror, irritação). A segunda tarefa era uma tarefa 

de atenção onde os participantes eram apresentados a quatro estímulos 

simultaneamente: duas faces e duas casas dispostas em pares verticais ou 

horizontais ao redor da cruz de fixação. As faces poderiam estar dispostas 

verticalmente e as casas horizontalmente ou vice-versa em uma sequência 

imprevisível. As faces poderiam ter uma expressão neutra ou amedrontada. A tarefa 

dos participantes consistia no julgamento de identidade do par de estímulo atendido, 

ou seja, se o par de estímulos face/face ou casa/casa era igual ou diferente. Nesse 

estudo, foram coletados o tempo de reação da resposta, as taxas de reconhecimento 

e a atividade neural. Os resultados deste estudo mostraram que a apresentação 

prévia de palavras negativas aumentou o desempenho para o reconhecimento de 

faces, o que não ocorreu com a situação de palavras neutras. Houve ainda uma 

diminuição para o reconhecimento das casas quando as faces eram distrativas no 

contexto de pré-ativação negativa. Estes resultados sugerem que a pré-ativação 

negativa facilitou a identificação de faces negativas subsequentes. Para o tempo de 

reação para a discriminação, não houve modulação pela pré-ativação. Em relação a 

atividade neural foi observada uma maior ativação na amígdala no contexto de faces 

atendidas quando essas estavam sob influência da pré-ativação emocional. Um 

estudo mais recente Qiao-Qiao-Tasserit et al., (2017) investigou se a apresentação 

de filmes com valência emocional poderia gerar estados afetivos que sejam 

sustentados mesmo algum tempo depois e se esse estado pode interferir promovendo 

um viés em uma tarefa subsequente de tomada de decisão. Além disso, foi investigado 

se traços individuais (depressão, ansiedade) podem modular os efeitos da pré-

ativação. 



44 
 

Para investigação foi realizado um experimento o qual era dividido em dois, nos 

quais eram relacionados entre si, mas para os participantes eram dois experimentos 

independentes. Na primeira tarefa na qual acontecia a pré-ativação, nessa os 

participantes assistiam a um pequeno filme o qual poderia variar a valência entre 

neutro, negativo ou positivo. Logo em seguida os voluntários realizavam uma tarefa 

de escolha forçada na qual faces eram apresentadas e os participantes deveriam 

julgar a expressão facial a qual só poderia ser de felicidade ou medo. As faces 

apresentadas variavam a expressão emocional de feliz para triste em 15 etapas. 

Todas essas etapas eram apresentadas para os participantes. Como resultados eles 

observaram que estados emocionais transitórios induzidos pela pré-ativação modulam 

a interpretação de faces consideradas ambíguas, faces as quais tinham as mesmas 

chances de serem consideradas felizes ou tristes. Esse efeito foi mais forte após os 

participantes assistirem aos filmes negativos do que depois de assistirem aos filmes 

positivos. Além disso, foi observado que os traços individuais como a ansiedade, 

depressão, afeto positivo e negativo, previram a magnitude do viés de interpretação 

das expressões faciais ambíguas como negativa, entretanto, não influenciou o 

impacto das emoções transitórias induzidas pelos filmes. Esses resultados em 

conjunto demonstram que o processamento emocional de faces pode ser modulado 

por influência da informação ambiental, em particular, para a informação negativa, 

processada em um momento anterior e até mesmo de maneira implícita, e é 

independentemente do controle volitivo. 

 

1.4. Contextualização do Projeto 

 

O processamento das expressões faciais é essencial para a interação humana, 

e tem importantes efeitos no comportamento e no estado afetivo (Bourke et al., 2010). 

No entanto, menos atenção tem sido dada ao processamento específico das faces 

neutras, já que muitas vezes esses estímulos são usados apenas como controle nos 

desenhos experimentais. As faces neutras são estímulos ambíguos e segundo a 

revisão realizada por Wieser and Brosch., (2012) são estímulos que sofrem bastante 

influência contextual no seu processamento.  Além disso, trabalhos do nosso grupo 

mostraram que pistas emocionais implícitas podem causar impacto sobre o 

processamento cerebral e o comportamento (Mocaiber et al., 2011b, Mocaiber et al 
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2009, Mocaiber et al., 2010, Campagnoli et al, 2015). De fato, nosso grupo 

particularmente tem observado que uma manipulação prévia de contexto, através de 

uma estratégia de regulação emocional mais implícita é capaz de modular o 

comportamento, a reatividade cerebral e as respostas autonômicas subsequentes 

(Oliveira et al., 2009; Mocaiber et al., 2011b; Mocaiber et al 2011ª; Mocaiber et al 2009; 

Mocaiber et al., 2010). Esta manipulação prévia foi realizada pela apresentação de 

um texto que induzia uma reavaliação emocional das imagens apresentadas 

subsequentemente. Especificamente, os trabalhos acima citados, investigaram se um 

texto prévio que apresentava pistas de segurança sugerindo que imagens 

extremamente negativas de corpos mutilados eram produção cinematográfica, seria 

capaz de modificar a reatividade cerebral e fisiológica a estas imagens. Foi observado 

que esta manipulação experimental diminuiu o impacto das imagens de mutilação na 

ativação cerebral, tanto em estudos com ressonância magnética funcional (Mocaiber 

et al., 2011) quanto com eletroencefalografia (Mocaiber et al., 2010). Além disto, foi 

observada uma modulação nas respostas cardíacas e de sudorese (Mocaiber et al., 

2011; Oliveira et al., 2009). 

 Baseado nessas evidências, este projeto tem como objetivo central investigar 

o impacto de uma manipulação que utiliza uma pré-ativação supralimiar, ou seja, a 

influência de um texto prévio (neutro ou negativo) sobre a avaliação de faces 

apresentadas subsequentemente. Esta manipulação pode ser considerada como uma 

pré-ativação, portanto implícita, porque as participantes realizaram dois experimentos 

independentes no laboratório: primeiro a leitura e avaliação de um texto e depois a 

realização de duas tarefas de atenção relacionadas a faces. As tarefas atencionais 

eram: (1) a de julgamento da orientação das barras e (2) a de julgamento de valência 

das faces. No primeiro caso, as faces neutras foram apresentadas como distrativas e 

no segundo caso, no foco da atenção. Consideramos que esta manipulação foi uma 

pré-ativação supralimiar porque a pré-ativação foi realizada pela leitura e avaliação de 

um texto, o que estava totalmente consciente para as participantes. A manipulação 

implícita era realizada pela construção de uma relação não percebida pelas 

participantes entre o texto do primeiro experimento e a apresentação das faces no 

segundo experimento.  

A tarefa de julgamento de barras empregada neste projeto foi amplamente 

utilizada por nosso grupo de pesquisa (Erthal et al., 2005; Mocaiber et al 2009; 



46 
 

Mocaiber et al., 2010; Mocaiber et al., 2011b; Fernandes et al., 2013; Sanchez et al., 

2015). Neste paradigma experimental, uma imagem central é apresentada em uma 

tela de computador como distrativa enquanto duas barras periféricas são 

apresentadas simultaneamente. A tarefa das participantes   é prestar atenção nas 

barras para indicar (apertando um de duas teclas) se a orientação das mesmas é igual 

ou diferente. A imagem central deve ser ignorada. Vários trabalhos de nosso grupo já 

mostraram que imagens com alto impacto emocional, em comparação a imagens 

controle, não conseguem ser ignoradas e causam um retardo no tempo de reação das 

participantes para responder a tarefa de orientação das barras. A magnitude do 

retardo no tempo de reação pode ser considerada com um índice da capacidade de 

interferência que uma imagem produz. Portanto, faces neutras com atribuição 

emocional negativa pelo contexto, nesse caso a pré-ativação pela leitura anterior de 

um texto negativo deveriam promover um tempo de reação mais lento na tarefa de 

julgamento das barras quando comparado a faces neutras apresentadas após uma 

pré-ativação por um texto neutro. Adicionalmente, realizamos uma tarefa 

comportamental na qual as faces estavam mais no foco da atenção: a tarefa de 

julgamento de valência (negativa ou neutra) das faces emocionais. Neste caso, o 

número de faces neutras julgadas como negativa deveria ser maior após a pré-

ativação pelo texto negativo em comparação a pré-ativação pelo texto neutro. 

 Esse trabalho será o primeiro a investigar se a manipulação prévia e implícita 

do contexto é capaz de alterar a valência, especificamente das faces neutras. A 

literatura científica já vem mostrando que a informação afetiva adquirida através de 

descrições verbais associadas diretamente com as faces neutras influência o 

processamento das mesmas (Rahman,2011; Suess, 2015). Adicionalmente, há 

evidências de que o processamento de faces emocionais é influenciado pela pré-

ativação (Pichon et al., 2012; Qiao-Qiao-Tasserit et al., 2017). No entanto, esse 

trabalho tem como diferencial investigar se as manipulações contextuais implícitas por 

pré-ativação são capazes de modificar a valência de faces neutras.  Outro ponto 

importante do trabalho é acumular evidências científicas para alertar e reforçar que 

pistas implícitas inseridas em diversos contextos, como ocorrem no dia a dia e na 

maioria das propagandas televisivas, são capazes de modular nossos julgamentos, 

nossas emoções e, por diversas vezes, nossos comportamentos e tomadas de 

decisão.  
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2. OBJETIVO 

 

2.1. Objetivo Geral 

 

O objetivo geral deste trabalho foi investigar se uma manipulação de pré-

ativação supralimiar, com informações apresentadas aas participantes por um texto 

negativo (ou neutro) em um primeiro experimento, promoveria efeito sobre o 

processamento de faces neutras em um segundo experimento.  A hipótese principal 

é que a pré-ativação de informações negativas do texto do primeiro experimento 

(sobre abuso sexual infantil) promoveria uma atribuição implícita de emoção a faces 

neutras apresentadas no segundo experimento.  

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

1. Observar o efeito da pré-ativação de um primeiro experimento de leitura e 

avaliação de um texto (negativo ou neutro) nos tempos de reação (TR) obtidos em 

um segundo experimento, onde foi realizada uma tarefa de julgamento das 

orientações das barras, com as faces neutras apresentadas como distrativas.  

 

2. Observar o efeito da pré-ativação de um primeiro experimento de leitura e 

avaliação de um texto (negativo ou neutro) no julgamento da valência emocional 

de faces neutras apresentadas em um segundo experimento. 

 

3. METODOLOGIA 

 

3.1.  Participantes 

 

Cento e trinta e sete estudantes do sexo feminino com idade média de vinte e 

um anos (DP= 4,135) participaram voluntariamente do experimento, setenta e um 

fizeram parte do contexto negativo e sessenta e seis do contexto neutro. Os critérios 

de inclusão no experimento foram: ser do sexo feminino, não ser menor de idade (> 

18 anos de idade), possuir visão normal ou corrigida e preencher corretamente o termo 



48 
 

de consentimento livre e esclarecido e a ficha pessoal. Apenas mulheres participaram 

do estudo com o intuito de evitar possíveis efeitos de gênero, especialmente em 

relação ao texto emocional que dizia respeito a abuso sexual infantil.  

Os critérios de exclusão foram: relatar o uso continuado de medicamentos com 

ação no sistema nervoso central, relatar ter diagnóstico médico de transtornos 

neurológicos e/ou psiquiátricos, relatar o uso de entorpecentes e/ou outras drogas 

quarenta e oito horas antes do experimento. Após a realização dos experimentos 

houve mais alguns critérios de exclusão: (1) ter uma taxa de erro superior a 20 por 

cento do número total de testes na tarefa de julgar barra (foram excluídos seis 

participantes do contexto negativo e cinco do contexto neutro); (2) fazer uso de 

medicamento com atuação no sistema nervoso central ( seis no contexto negativo e 

seis no contexto neutro (3) indicação de algum transtorno psiquiátrico diagnosticado 

por um médico (foram excluídos  seis  participantes do contexto negativo e quatro do 

contexto neutro) (4) perceber a associação entre o primeiro e segundo experimento 

(apenas um  participante  excluído do contexto negativo); (5) ser “outlier” na latência 

de resposta do tempo de reação, nesse quesito dois participantes do contexto 

negativo foram  excluídos, restando uma amostra de cento e quatro  participantes com 

idade média de vinte e um anos ( DP= 4,402). Dessa amostra final foram excluídas as 

participantes que sofreram algum tipo de abuso sexual, ficando então uma amostra 

final de sessenta e sete participantes com idade média de vinte e um anos (DP= 

3,719). 

A participação no experimento foi livre, e a participante poderia abandonar os 

experimentos a qualquer momento, conforme constava no Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (Anexo 9.1). As participantes não receberam qualquer 

remuneração ou vantagem em conceitos acadêmicos por sua participação. Todos os 

procedimentos e protocolos experimentais utilizados foram aprovados pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa do CCM/UFF, parecer n° 2.069.723 de 17/05/2017. As 

participantes desconheciam os objetivos do experimento. 
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3.2.     Manipulação implícita do contexto – pré ativação: 

 

 A manipulação implícita do contexto, realizada pela pré-ativação supralimiar, 

foi obtida pela apresentação prévia de dois tipos de textos: negativo ou neutro no 

primeiro experimento. O texto negativo (anexo 9.3.1) abordava o tema de abuso 

sexual infantil e foi desenvolvido a partir da compilação e modificação de alguns 

depoimentos e dados retirados de bancos de dados governamentais encontrados na 

internet. O texto neutro (anexo 9.3.2) era fictício e abordava o tema sobre perda de 

carteira de identidade. As participantes foram avisadas no termo de consentimento 

sobre o conteúdo do texto negativo e alocadas aleatoriamente em um dos dois grupos 

(texto negativo ou texto neutro). 

 Para evitar a associação explícita entre o texto negativo e as faces neutras, 

as participantes eram informadas que realizariam dois experimentos independentes e 

separados. O primeiro experimento consistia na leitura do texto (neutro ou negativo) 

e em seguida o participante deveria responder a escala SAM (Bradley e Lang., 1994) 

sobre o texto. A escala SAM apresenta duas dimensões emocionais: a dimensão 

“valência” e a dimensão “ativação emocional”. A primeira classifica os estímulos de 

acordo como grau de agradabilidade; ou seja, nesta dimensão, o texto é avaliado em 

quão agradável (extremo esquerdo da escala) ou desagradável (extremo direito da 

escala) ele é. A instrução dada para a avaliação do texto nesta escala era de que, se 

o texto evocasse um estado de felicidade, alegria, satisfação e/ou otimismo nas 

participantes, o texto deveria ser avaliado como mais agradável e, portanto, de maior 

valência. Por outro lado, se o texto evocasse um estado de tristeza, perturbação, 

aborrecimento, insatisfação e/ou chateação, o texto deveria ser classificado como 

mais desagradável, logo, de menor valência. Estas classificações eram 

posteriormente convertidas em valores numéricos, com gradações que variam de 1 a 

9, sendo a pontuação “1” atribuída ao texto de mais baixa valência e a pontuação “9” 

atribuída àquele de maior valência. Da mesma forma, a dimensão ativação emocional, 

classifica o texto segundo o nível de excitação emocional que ocasionam nas 

participantes. Assim, esta dimensão varia de “mais ativante” (extremo esquerdo da 

escala) a “menos ativante” (extremo direito da escala) (Anexo 9.4). A instrução dada 

para a avaliação dos textos nesta escala era de que, se o texto deixasse as 

participantes mais despertas, vigilantes, agitados e/ou estimulados deveria ser 
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avaliado como de maior ativação emocional, enquanto que o texto que o deixasse 

mais relaxados, mais inertes e menos despertos deveriam ser avaliados como de 

menor ativação emocional. Posteriormente, estas classificações eram também 

convertidas em valores numéricos, sendo a pontuação “1” atribuída ao texto de menor 

ativação e a pontuação “9” atribuída àquele de maior ativação. De maneira 

interessante, as pontuações obtidas na escala SAM para ativação e valência são bem 

correlacionadas com diversas reações fisiológicas a estímulos emocionais e podem 

ser consideradas como um índice do impacto emocional causado por este estímulo 

(Bradley et al., 2001). 

 O segundo experimento consistiu em uma tarefa de tempo de reação manual 

onde as participantes realizaram uma tarefa de julgamento de barras enquanto fotos 

de faces neutras e objetos apareciam como distrativos e uma tarefa de julgamento de 

valência de faces neutras e objetos enquanto as barras apareciam como distrativos. 

Com o intuito de evitar a associação explícita entre o texto e a tarefa comportamental, 

o preenchimento do termo de consentimento, da ficha pessoal, a leitura do texto e o 

preenchimento do SAM aconteciam em uma sala diferente da qual era realizada a 

tarefa de tempo de reação, ou seja, o experimento 1 e 2 eram realizados em 

ambientes diferentes do laboratório. 

 

3.3.   Aparato Experimental 

 

O experimento da tarefa de tempo de reação foi realizado em uma sala 

especial, com atenuação sonora relativa e iluminação indireta, no Laboratório de 

Neurofisiologia do Comportamento, localizado no Departamento de Fisiologia e 

Farmacologia (MFL) do Instituto Biomédico na UFF. Durante o experimento as 

participantes sentavam-se em frente à tela de um computador e posicionavam a 

cabeça em um apoiador de fronte e mento para que a distância entre o monitor do 

computador e seus olhos fosse mantida constante a 47 centímetros (cm). A esta 

distância, 1 cm da tela corresponde a 0,83º do campo visual. Os membros superiores 

foram posicionados sobre uma mesa, com apoio dos antebraços, de modo a favorecer 

uma boa posição dos dedos indicadores sobre as teclas de resposta. 

Os estímulos foram apresentados na tela do computador e as respostas 

coletadas através de um microcomputador (AMD Athlon tm XP 1800+ 1.50GHz, 
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512MB de RAM), com um programa desenvolvido através do software denominado E-

Prime 2.0 ® (Neurobehavioral Systems). Coletamos os tempos de reação das 

respostas corretas, em milissegundos (ms), assim como o número de erros, 

considerando separadamente erros de tecla, respostas lentas, antecipações e 

múltiplas respostas. 

 

3.4.  Estímulos Visuais 

 

As figuras utilizadas no experimento foram 45 faces neutras do sexo 

masculino e 45 figuras de objetos neutros. As faces neutras foram retiradas de dois 

bancos de dados de faces: o Karolinska Directed Emotional Faces (KDEF) (Goelen et 

al, 2008) e o Dallas DataBase (Minear & Park, 2004).  Os critérios de seleção das 

imagens foram (1) faces de indivíduos do sexo masculino, (2) idade entre 18 a 35 anos 

(3) que apresentassem características físicas comuns à população brasileira. Negros 

e asiáticos foram excluídos para evitar possíveis efeitos de raça. Todas as imagens 

foram apresentadas em preto e branco. Para as fotos de objetos neutros (fotos de 

utensílios domésticos, de uso pessoal) optou-se por selecionar imagens da internet 

(online) as quais também foram apresentadas em preto e branco. 

Além dos critérios descritos acima, foi realizado um pareamento entre as 

categorias de estímulo (face e objeto) quanto ao grau de brilho, contraste e frequência 

espacial, segundo a metodologia estabelecida por Bradley e colaboradores (2007). 

Desta forma, as figuras selecionadas para compor uma determinada categoria 

deveriam ter na média o mesmo nível de brilho, contraste e frequência espacial. A 

medida destes parâmetros para cada uma das imagens foi computada da seguinte 

forma: 

 

✓ Brilho: computamos a média dos valores RGB (red, green, blue) para cada 

pixel e, em seguida, a média de todos os pixels de cada imagem;  

✓ Contraste: o desvio-padrão da média dos valores de RGB foi calculado para 

cada coluna de pixels da imagem. Em seguida, usou-se o desvio-padrão como 

índex.  
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✓ Frequência espacial: Calculou-se a mediana do espectro da potência da 

frequência espacial para cada linha e coluna da imagem e, em seguida, 

computou-se a frequência espacial média geral.  

 

Este cuidado no pareamento teve por objetivo criar uma amostra homogênea 

de fotografias, de modo que elas não diferissem em termos de brilho, contrates e 

frequência espacial, os valores para esses parâmetros estão representados no quadro 

1. Com este controle, esperamos minimizar a influência de características físicas 

sobre os resultados de modulação emocional. Na sessão de resultados serão 

apresentadas as análises estatísticas relacionadas a este pareamento físico. 

 

3.5. Procedimento Experimental 

 

Ao chegarem ao laboratório, as participantes receberiam o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido do pesquisado (anexo 8.3) e eram dadas 

informações gerais sobre os dois experimentos. Depois de concordar com os 

procedimentos, o participante assinava o termo de consentimento, sendo assegurado 

a ele que a participação seria totalmente voluntária e que poderia abandonar o 

experimento a qualquer momento. A seguir, a ficha pessoal (anexo) era preenchida. 

Após o participante ter preenchido a ficha pessoal era dito ao mesmo que ele iria 

realizar o primeiro experimento. Neste momento, era entregue o texto (negativo ou 

neutro) juntamente com a escala SAM para análise de valência e ativação (anexo 9.4). 

A distribuição das participantes em relação a leitura do texto neutro ou negativo era 

feita de forma aleatória. Uma vez terminado de preencher a escala SAM, era dito que 

o primeiro experimento tinha chegado ao fim, sendo o participante direcionado para a 

sala onde aconteceria a primeira parte do segundo experimento, a tarefa 

comportamental. Na sala de teste comportamental, o participante era posicionado e 

as orientações quanto às tarefas a serem realizadas eram dadas pelo experimentador. 

A tarefa comportamental executada consistia em um teste de tempo de reação dividido 

em dois blocos.  Previamente a cada bloco era feito um treino referente ao tipo de 

tarefa que seria realizada. As imagens apresentadas durante o treino eram imagens 

neutras (ex:  sapato, colher), diferentes das apresentadas no experimento. Em um 

bloco, a tarefa consistia no julgamento da orientação das barras e no outro deveriam 
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julgar a valência das figuras, (veja o item abaixo “Teste de Tempo de Reação 

Manual”). Ao final da tarefa comportamental era dito ao participante que ele iria para 

a última parte do segundo experimento, o preenchimento das escalas psicométricas. 

O participante recebia as escalas psicométricas o qual era instruído a preenche-las 

exatamente na ordem as quais estavam sendo entregues pelo experimentador. Ao 

todo o experimento demorava em média uma hora a uma hora e meia. 

A sequência de eventos de toda sessão experimental está organizada na 

figura 2. 

 

 

 

Figura 2: Sequência do Experimento 

A participante era recebida pela experimentadora, em seguida recebia as explicações sobre os 
experimentos e recebia o TCLE e a ficha pessoal, após o preenchimento desses a participante era 
informada que iria realizar o primeiro experimento (pré-ativação) nessa etapa era lido o texto (neutro 
ou negativo) e realizado o preenchimento do SAM. Tendo a participante terminado o preenchimento 
essa era direcionada para a sala de teste na qual era dito para a mesma que seria realizado o 
segundo experimento (tarefa comportamental). Na sala de teste era realizado o treino e as duas 
tarefas comportamentais (julgar barra e julgar valência). Ao término das tarefas comportamentais a 
participante era direcionada para o preenchimento das escalas. Depois do preenchimento das 
escalas era dito que os experimentos haviam chegado ao fim e agradecíamos a participação. As 
participantes eram alocadas para o tipo de texto e por qual tarefa comportamental iriam começar de 
forma aleatória. 
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 Teste de Tempo de Reação Manual 

 

A tarefa comportamental consistia de um teste de tempo de reação (TR) manual 

de escolha dividido em dois blocos. Em um bloco as participantes deveriam julgar a 

orientação das barras e no outro deveriam julgar a valência das figuras. Antes de cada 

bloco era realizado um bloco de treino (24 testes) o qual visou apresentar o paradigma 

experimental aas participantes. Antes de cada treino era explicada a tarefa a ser 

realizada oralmente e através de um esquema impresso (anexo). Nos treinos, as 

figuras apresentadas eram fotos neutras selecionadas do catálogo IAPS (International 

Affective Picture System, Lang, Bradley & Cuthbert, 1999). Essas imagens consistiam 

de utensílios domésticos, ferramentas e móveis. Além disto, durante o bloco de treino, 

o participante podia ter acesso ao seu desempenho na tarefa através de uma tela na 

qual apareciam, após cada teste, as mensagens: “lenta”, “antecipada”, “múltiplas 

respostas”, “erro de tecla”. Na tarefa de julgar valência não existia o “erro de tecla” 

visto que não existia certo nem errado. Quando a resposta estava correta era 

mostrado o tempo de reação do participante daquela resposta. Este retorno ao 

participante sobre o desempenho ocorria apenas no treino. A seguir, iniciava-se o 

experimento propriamente dito, contendo os dois blocos, com 90 trials cada. 

O teste comportamental iniciava com uma tela informativa da tarefa a ser 

realizada (julgamento de barras ou de figura). Cada teste começava com o 

aparecimento de uma cruz de fixação no centro da tela do computador, que 

permanecia por 1500 ms (± 200 ms). A seguir, aparecia por 200 ms uma foto central 

preto e branco (11,57° X 8,69° de tamanho) flanqueada por duas barras periféricas 

(0,36° X 3,89°), 8,3° à direita e à esquerda do centro da tela (figura 3). As barras eram 

brancas projetadas em um fundo de tela preto. A fotografia e as barras eram então 

mascaradas por um painel tipo “tabuleiro de xadrez”, com quadrados cinza e pretos, 

que permaneciam na tela até a execução das respostas pelas participantes ou por até 

1500 ms. 
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Figura 3: Dimensão dos estímulos visuais. 

 

Na tarefa de julgar barras era informando a tecla que o participante deveria 

apertar caso as barras estivessem na mesma orientação (ou seja, se as duas barras 

estivessem na vertical ou se as duas estivessem na horizontal) e a tecla que ele 

deveria apertar caso a orientação das barras fosse diferente. Neste experimento a 

diferença de angulação das barras foi de 0º ou de 90º, o que é considerado uma tarefa 

fácil e que nos permite avaliar o efeito de interferência das fotos emocionais (ERTHAL 

et al., 2005).O participante era orientado a ignorar as fotos centrais (distrativos) e 

responder, o mais rápido e corretamente possível, julgando a orientação relativa entre 

as duas barras periféricas. O participante era informado de que as fotos distrativas 

não faziam parte da tarefa e que o direcionamento da atenção para as mesmas 

impediria a realização da tarefa com bom desempenho devido ao curto tempo de 

exposição de todo o conjunto. 

Na tarefa de julgar valência era informando a tecla que o participante deveria 

apertar caso julgasse a figura ao centro como neutra e a tecla que ele deveria apertar 

caso julgasse a figura como negativa. O participante era orientado a ignorar as barras 

(distrativos) e responder, o mais rápido e corretamente possível, de acordo com o seu 

julgamento. A figura 6 mostra esquematicamente o desenho experimental utilizado. 

A tarefa comportamental foi realizada em uma única sessão, com duração 

aproximada de 20 a minutos. 
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Figura 4: Sequência de eventos do paradigma experimental medição do tempo de reação.  

A figura exemplifica uma sequência de apresentação de estímulos visuais nos blocos “Tarefa julgar 
barras” e “Tarefa julgar valência”, mostrando as diferentes orientações das barras ou a figura de 
interesse para onde o participante deve focar sua atenção e bem como a ordem temporal do 
experimento. 

 

A posição das teclas de reposta foi contrabalanceada entre as participantes, de 

modo que metade respondeu à orientação igual com o indicador direito, e a outra 

metade, com o indicador esquerdo. Cada imagem utilizada foi repetida uma vez em 

blocos diferentes, portanto a mesma figura era vista uma vez na tarefa de julgar barra 

e uma vez na tarefa de julgar valência. Além disso, a apresentação das imagens e 

das barras era pseudo-randomizada, de maneira a evitar que fotos com o mesmo tipo 

de estímulo ou com a mesma orientação no posicionamento das barras ocorresse 

sequencialmente por mais de três vezes. A ordem de pôr qual tarefa o participante iria 

começar o experimento (julgar barras ou julgar valência) foi também contrabalanceada 

entre as participantes. Devido a todas essas randomizações foram feitas oito 

sequencias, as quais eram colocadas já prontas no programa. 

 

3.6. Instrumentos Psicométricos 

 

Os instrumentos psicométricos foram utilizados seguindo uma ordem 

específica de preenchimento. O uso dessas escalas nesse estudo tem como objetivo 
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avaliar se características individuais possuem relação com os resultados encontrados 

nas tarefas comportamentais. Os instrumentos psicométricos utilizados foram: 

-Trauma History Questionnaire (THQ – Fizsman et al., 2005; Anexo 9.5) 

Com o intuito de averiguar a história de traumas de cada participante foi 

utilizado o THQ, que investiga, através de 26 perguntas autoaplicáveis, a ocorrência 

de diversos tipos de eventos traumáticos como crimes de violência urbana, de 

violência sexual, de violência doméstica, humilhações , acidentes domésticos, no 

trabalho ou automobilísticos, doença graves, morte de entes queridos, presença em 

conflitos e/ou guerras,  e desastres naturais (deslizamentos de terra e enchentes). A 

ferramenta foi desenvolvida inicialmente por Green (1996) para investigar eventos 

potencialmente traumáticos em populações clínicas e não-clínicas.   Seus itens 

abordam um grande número de eventos específicos, utilizando uma linguagem neutra 

com aplicabilidade para diferentes populações. Ressalta-se que o presente 

instrumento não é um teste, portanto não possui um método padronizado para 

pontuações. Pode ser adaptável e modificado para atender aos projetos nos quais 

vem sendo utilizado (Green et al., 2000; Hooper et al., 2011). Nesse sentido, para 

esse estudo, foi acrescentado um campo para resposta sobre intensidade e idade no 

pior evento. Ao final desta escala, as participantes identificavam qual evento foi o mais 

traumático em sua vida e, em seguida, respondiam se reagiu com intenso medo, 

impotência ou horror. Para isso as participantes foram instruídas para responder a 

escala a seguir (PCL-V) fazendo sempre menção ao evento mais traumático 

vivenciado. O THQ foi traduzido e adaptado para o Brasil e utilizado em muitos 

estudos (Fiszman et al., 2005; Araújo et al., 2014; Henriques et al., 2015; Netto et al., 

2013). 

- Posttraumatic Stress Disorder Checklist 5 – PCL-5 (Weathers et al., 2013; 

Anexo 9.6). 

Composto de 20 perguntas que medem a gravidade dos 4 grupos de sintomas 

do Estresse Pós-traumático, a saber: revivescência, evitação, alterações de humor e 

cognições, e a hiperexcitabilidade de acordo com os novos critérios do DSM-V - 

Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, 5ª ed. (APA, 2013). 

Utilizando uma escala Likert de classificação de sintomas (0 = nada; 4 = 

extremamente) as participantes classificam a extensão na qual cada sintoma o 
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perturbou no último mês, caracterizando, portanto, uma variável do tipo contínua. A 

pontuação para cada sintoma era baseada no pior trauma relatado no THQ. Com a 

finalidade de possibilitar pesquisas nacionais sobre trauma e TEPT de acordo com os 

critérios do DSM-V, a adaptação transcultural do instrumento já foi realizada e 

apresentou concordância na tradução e índices de validade de conteúdo satisfatórios 

para utilização no Brasil (Lima et al., 2016). 

- Questionário sobre Traumas na Infância – QUESI (Childhood Trauma 

Questionnaire – CTQ, Bernstein e Fink, 1998, Anexo 9.7). 

Inicialmente desenvolvido como um instrumento com 70 itens, foi 

posteriormente reduzido para torná-lo uma ferramenta com maior praticidade de 

aplicação, contendo 28 itens sendo 25 itens que se encaixam dentro de cinco 

subescalas e três itens de minimização ou negação da escala. Para o 

desenvolvimento e validação dessa versão breve, o CTQ foi administrado a quatro 

amostras, sendo umas delas, especificamente, de 398 adolescentes do sexo 

masculino e feminino, com idades entre 12 e 17 anos, internadas em um hospital 

psiquiátrico particular. Verificou-se, em sua análise, que o questionário investigava 

cinco componentes traumáticos representando 5 fatores ou subescalas diferentes: 

abuso físico, abuso emocional e abuso sexual, negligência física e negligência 

emocional (Bernstein et al., 2003). Trata-se de uma escala com respostas de 

frequência que variam de Nunca a Sempre (Nunca, Poucas vezes, Às vezes, Muitas 

vezes e Sempre) com valores numéricos de 1 a 5, respectivamente, ou de 5 a 1 para 

itens invertidos. Cada uma das cinco subescalas são somadas e produzem um total 

que pode variar de 5 a 25 pontos para apresentar um indicativo de gravidade para 

cada fator, que será maior com o aumento da pontuação (Bernstein e Fink, 1998). Em 

relação aos itens de minimização, quando pontuados com o maior escore, podem ser 

indicadores de falso-negativo, mas não são contabilizados para a análise e nem 

entram em nenhuma outra subescala, pois a pontuação destes é feita de maneira 

diferente (para mais detalhes ver manual Bernstein e Fink, 1998). A tradução e 

validação para o português levou à criação do Questionário sobre Traumas na Infância 

(QUESI), em que responderam ao mesmo 32 adultos, mostrando fácil compreensão 

e adequada validação semântica (Grassi-Oliveira et al., 2006). A presente escala 

também foi validada para uma amostra não-clínica, com 293 estudantes universitários, 

e apresentou validade fatorial e índice de consistência interna satisfatório para uma 



59 
 

solução tri fatorial que investigou abuso físico, emocional e sexual (Brodski et al., 

2010). Apesar de carecer de mais estudos e análises estatísticas sobre a versão 

brasileira, destaca-se a ferramenta como muito útil para investigar histórico de maus-

tratos durante a infância. 

- Positive and Negative Affect Schedules (PANAS) (Watson et al., 1988; 

Galinha& Ribeiro, 2005) (anexo 9.8) 

Essa escala foi proposta e desenvolvida por Watson, Clark e Tellegen (1988). 

As instruções para o preenchimento do PANAS podem ser dadas em dois contextos: 

para avaliar o traço de afeto dos indivíduos (PANAS – Traço) ou o estado de afeto dos 

mesmos (PANAS – Estado). O PANAS - Traço mede os níveis ou as tendências a 

vivenciar os afetos positivo e negativo de uma maneira geral, ou seja, indica um traço 

de personalidade do indivíduo. O PANAS – Estado, por sua vez, avalia o estado de 

humor do indivíduo naquele momento do preenchimento do questionário. De um modo 

geral, a escala PANAS consiste em duas subescalas de 10 itens cada, organizadas 

em dimensões relativamente independentes: o Afeto Positivo (PA, da sigla em inglês 

Positive Affect) e o Afeto Negativo (NA, da sigla em inglês Negative Affect). Cada 

escala proporciona uma pontuação que varia de 1 a 5 (1= muito pouco ou nada; 5= 

excessivamente). 

- Inventário de Regulação Emocional Cognitiva (CERQ – Cognitive Emotion 

Regulation Questionnaire; Anexo 9.9),  

O questionário CERQ foi desenvolvido com o intuito de estudar e identificar as 

estratégias cognitivas de regulação emocional relacionadas a psicopatologia. 

Composto por 36 itens divididos, igualmente, nos nove fatores, ou estratégias 

cognitivas de regulação emocional  sendo essas a auto-culpabilização, culpabilização 

dos outros, ruminação, catastrofização, colocar em perspectiva, focar em aspectos 

positivos,  reavaliação cognitiva positiva, aceitação, focar no planejamento  as quais 

se referem a forma como as pessoas pensam e lidam cognitivamente com o que 

sentem após vivenciar eventos estressores, ou ameaçadores de uma maneira geral 

ou específica (Garnefski et al.,2001). Sendo a resposta em escala Likert de 5 pontos, 

1= quase nunca e 5=quase sempre, relacionadas a quanto pensam de determinada 

forma frente um evento negativo ou ameaçador específico, ou a eventos negativos ou 

ameaçadores de uma maneira geral. Os escores de cada fator são obtidos somando 
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os escores dos quatro itens que o compõe, podendo totalizar de 4 a 20 pontos sendo 

que, quanto maior o escore, mais frequente a utilização de determinada estratégia em 

resposta a algum evento (Garnefski & Kraaij, 2017). Essa escala já foi traduzida para 

diversas nacionalidades, sendo recentemente traduzida e validada para o português 

(Schäferet al, 2018) O próximo passo do nosso trabalho será avaliar esses 

questionários e sua possível relação com os resultados encontrados no teste de 

tempo de reação. 

 

3.7.  Análise Dos Dados 

 

  Escalas Psicométricas 

 

A análise dos questionários nesse primeiro momento focou apenas em 

algumas questões referentes ao trauma de abuso sexual encontradas no THQ e no 

QUESI com a intenção de separar as participantes que sofreram abuso das 

participantes que não sofreram. Foi observado também a informação referente à 

pergunta que investigava o tipo de trauma considerado como o mais traumático na 

experiência de vida para saber se a participante que sofreu abuso considerou esse 

como o evento mais traumático.        

 

Participantes 

Após a análise dos questionários as participantes foram separadas em dois 

grupos, (1) as que sofreram algum tipo de abuso sexual (n=35 ,   sendo que destas, 

16 estavam no grupo de participantes que leu o texto  negativo (contexto negativo), 

com idade média de  23,2 ; DP=7,375 e 19 no grupo que leu o texto (contexto neutro), 

e idade média de 22,1; DP= 3,342) e (2) as que não relataram nenhum tipo de abuso 

sexual (n= 67, sendo 34 no contexto negativo com idade média de 22,1; DP= 4,380 e 

33 no contexto neutro com idade média de  21,3; DP= 2,910). Essa separação foi 

realizada, pois as participantes que sofreram abuso poderiam apresentar um padrão 

muito diferente de resposta comportamental. As análises estatísticas descritas aqui 

serão focadas no grupo de participantes que não relataram abuso sexual. O número 
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de participantes dentro de cada contexto no grupo com abuso sexual ficou pequeno 

para condução de analises com razoável potência estatística.  

 

Escala SAM 

A escala SAM que foi preenchida após a leitura dos textos negativo e neutro foi 

analisada calculando a média geral de valência e ativação de todos as participantes 

em cada contexto separadamente. Posteriormente, foi realizada uma análise para 

comparação das médias de valência e ativação entre os grupos submetidos ao texto 

negativo e neutro. Foi utilizado o teste t-student para amostras independentes para 

comparação destas médias. O nível de significância adotado foi de α < 0,05 e o 

software utilizado para as análises foi o Statistica® versão 7.0 (Copyright © StatSoft 

1984-2004) 

  

  Dados Comportamentais 

 

3.7.2.1. Tempos de Reação 

 

É importante mencionar que os dados obtidos durante o treinamento não foram 

analisados. Os erros de tecla, respostas lentas (TR > 1500ms) e antecipações (TR < 

100ms) foram considerados erros, sendo excluídos das análises gerais das tarefas 

julgar barra e julgar valência. Em relação ao erro de tecla caso o participante tivesse 

uma taxa de erro superior a 20 por cento (20%) do número total de testes o participante 

era excluído do experimento e substituído. Essa taxa foi estipulada em função da 

tarefa ser de baixa dificuldade. Vale ressaltar que apenas na tarefa julgar barra existia 

a possibilidade de erro de tecla.  

Os participantes com   tempos de reação muito discrepantes do restante da 

amostra foram considerados “outliers” e excluídos das análises.  O limite estabelecido 

para exclusão do participante foi determinado pela média da amostra em cada tarefa 

(julgar barra e julgar valência) de cada contexto (neutro e negativo) somada ou 

subtraída a duas vezes o desvio padrão (outlier). 



62 
 

Deste modo, as médias dos tempos de reação manual das respostas corretas 

e sem outlier foram submetidas a uma análise de variância (ANOVA 2x2) com medidas 

repetidas, contendo os fatores entre-sujeito “Contexto” (Emocional e Neutro) e intra-

sujeito “Estímulo” (Face e Objeto). O nível de significância adotado foi de α < 0,05 e o 

software utilizado para as análises foi o Statistica® versão 7.0 (Copyright © StatSoft 

1984-2004). Essas análises foram realizadas da mesma maneira para as duas tarefas 

(Julgar Valência e Julgar Barra). 

 

Atribuição de valência Negativa aos estímulos  

Na tarefa de julgar valência, para a análise da quantificação de figuras julgadas 

como negativa ou neutra, os dados foram submetidos a uma ANOVA 2X2, contendo 

os fatores “Estímulo” (Face e Objeto) e “Contexto” (Neutro e Negativo).  A ANOVA foi 

seguida de uma análise “post-hoc” usando o método de Fisher. O nível de significância 

adotado foi de α < 0,05 e o software utilizado para as análises foi o Statistica® versão 

7.0 (Copyright © StatSoft 1984-2004) 

 

 Reposição de Participantes 

 

Quando um participante era excluído, esse era substituído por outro que 

realizava a mesma sequência a que o participante excluído havia realizado com a 

intenção de manter o número de sequencias realizadas iguais, mantendo assim a 

randomização. A reposição de participantes não ocorreu após a exclusão do outlier.  

 

4. RESULTADOS 

 

4.1.  Credibilidade do Texto: Escala SAM 

 

Os relatos avaliativos obtidos através da escala SAM validaram a valência dos 

textos. Foi observado que os voluntários consideraram o texto negativo com uma 

ativação emocional alta e baixa valência, ou seja, de acordo com os padrões baseados 
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em Bradley e colaboradores (1994) a valência do texto foi considerada negativa. O 

texto neutro foi julgado com uma ativação emocional moderado e com valência media 

o que caracteriza o estímulo como neutro também baseado nos padrões de valência 

e ativação já descrito por Bradley e colaboradores (1994). O teste t-student da 

comparação entre as médias de valência e ativação relacionados aos dois textos 

obteve um p-valor significativo para ambas, mostrando que os textos diferem entre si 

seja para valência, seja para ativação. Na tabela 1 são mostrados os valores médios 

de valência e ativação emocional para cada contexto e o p valor para o teste t-student. 

 

Tabela 1: Pontuação SAM. 

Médias e desvios padrões da pontuação na Escala SAM e o p valor para o teste T-student 
comparativo entre as médias da valência e ativação dos contextos 

 

4.2. Características Físicas das Imagens 

Para análise das características físicas das figuras foi realizado um teste T-

student entre as médias totais de cada estímulo (face e objeto) para brilho, contraste 

e frequência espacial. Em nenhum dos três testes o p-valor foi significativo, mostrando 

que o grupo de estímulos de faces não diferiu do grupo dos estímulos de objeto em 

nenhum dos parâmetros físicos (tabela 2 características físicas). 

 

 Tabela 2: Características físicas.  

Médias dos estímulos e o valor de p na análise estatística, p valor para o teste T-student. 
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4.3.  Características da Amostra que sofreu Abuso 

A figura 5 mostra a distribuição das participantes segundo as perguntas do 

Trauma History Questionnaire (THQ) e do Questionário sobre Traumas na Infância 

(QUESI) referentes a traumas envolvendo algum tipo de abuso sexual, seja relação 

sexual propriamente dita, toque ou outra situação de contato sexual contra vontade.  

 Dentre as 50 participantes investigadas no contexto negativo, 16 (32%) 

passaram por pelo menos um tipo de abuso sexual. Nos questionários é pedido que 

informe a idade que o abuso aconteceu, se foi mais de um episódio e se esse episódio 

foi pontual ou perdurou por mais tempo. Sendo assim, das 16 participantes que 

sofreram abuso, duas não responderam a idade que o abuso ocorreu, mesmo tendo 

sido pedido. Quatorze relataram ter pelo menos um caso de abuso durante a infância 

(0 a 18 anos incompletos) e duas relataram pelo menos um caso na vida adulta ou o 

término do abuso sexual iniciado na infância ocorreu na vida adulta. Um fato 

interessante é que das 16 participantes que relataram abuso, duas relataram o abuso 

na infância apenas na escala QUESI. Já no contexto neutro das 52 participantes 

investigadas, 19 (37 %) relataram ter passado por algum tipo de abuso sexual, onde 

duas não relataram a idade, 11 relataram pelo menos um caso de abuso durante a 

infância e 7 tiveram pelo menos um caso na vida adulta ou o término do abuso na vida 

adulta (0 a 18 anos incompletos). Assim como observado no contexto negativo, 3 

participantes relataram o abuso infantil sofrido apenas na escala QUESI. Algumas das 

participantes sendo seis no contexto negativo e sete no contexto neutro relataram 

mais de um caso de abuso ao longo da vida, sendo esses pontuais ou perduraram por 

mais tempo. A distribuição da amostra que sofreu abuso separada pelos contextos 

está retratada na figura 5. 
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Figura 5: Distribuição das participantes que sofreram abuso em cada contexto. 

No primeiro gráfico está retratado o contexto negativo (n=50), no segundo está retratado o contexto 
neutro (n=52). 

 

4.4.  Dados Comportamentais 

 

  Latência dos Tempos de Reação 

As análises do tempo reação foram realizadas apenas com o grupo de 

participantes que não sofreu nenhum tipo de abuso sexual. As análises do grupo das 
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participantes que sofreram abuso serão analisadas posteriormente durante o 

doutorado após ampliação da amostra.  

Tarefa Julgar Barra 

Na tarefa de julgar barra a ANOVA das latências dos tempos de reação 

revelou que apenas o efeito principal do fator “Estímulo” foi fonte significativa de 

variância (F (1, 65) = 39,867), p<,01. O efeito principal para o fator “contexto” não 

apresentou significância (F (1, 65) = 95574, p=,33) e também não foi observado 

interação entre os fatores (F (1, 65) = ,00005, p=,99).   

Em relação ao fator estímulo, as participantes eram mais rápidas quando as 

faces eram apresentadas como distrativo em relação aos objetos. As médias dos 

tempos de reação para cada estímulo em cada contexto está representada no gráfico 

1. 

 

Gráfico 1: Média em milissegundos do tempo de reação das participantes na tarefa julgar barra. 

 

Tarefa Julgar Figura 

Na tarefa de julgar figura a ANOVA das latências dos tempos de reação 

também revelou significância apenas para o efeito principal do fator estímulo (F(1, 

65)=8,0124, p=,01), não sendo observado significância para fator contexto (F(1, 

65)=,44878, p=,50) e nem interação entre os fatores (F(1, 65)=2,9679, p=,09).  
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Em relação a modulação do tempo de reação pelo fator estímulo, as 

participantes foram mais rápidas para julgar a valência do objeto do que para julgar a 

valência das faces.’ As médias dos tempos de reação das participantes na tarefa julgar 

figura estão retratados no gráfico 2 a seguir. 

 

Gráfico 2: Média em milissegundos do tempo de reação das participantes na tarefa julgar figura. 

 

Atribuição de Valência Negativa aos Estímulos 

Na tarefa de julgar a valência da imagem, a quantidade de faces e objetos 

julgadas como negativo foi contabilizada por sujeito em cada contexto. No contexto 

negativo, a porcentagem média de faces julgadas como negativas foi 48,9%  e o s.d.= 

38,7 e para objetos foi de 4,4% e o s.d.= 7,5. A ANOVA mostrou que o fator “Contexto” 

foi fonte significativa de variância (F(1, 65)=3,9993, p=,049), indicando que mais 

estímulos foram julgados como negativos após a leitura do texto negativo em 

comparação ao texto neutro. O fator “Estímulo” também foi fonte significativa de 

variância (F (1, 65) = 88,514, p<,001), e uma maior quantidade de faces foi julgada 

como negativa em comparação com os objetos. 

Adicionalmente, foi observada uma interação entre “Contexto” e “Estímulo” (F 

(1, 65) = 4,6721, p=,03). A análise post-hoc pelo método de Fisher revelou diferença 

significativas para faces julgadas no contexto negativo em comparação ao contexto 

neutro (p= 0,004). Essa análise revelou que um maior número de faces são julgadas 
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como negativas no contexto negativo quando comparadas ao número de faces 

julgadas como negativas no contexto neutro. Não foi observada diferença significativa 

para o número de objetos julgados como negativo entre os dois contextos. Também 

foi observada uma diferença significativa entre face no contexto negativo e objeto no 

contexto negativo (p< 0,01) e face no contexto neutro e objeto no contexto neutro (p< 

0,01). No entanto estas, comparações entre face e objeto não são o objetivo desse 

trabalho.  A principal comparação que deve ser ressaltada é entre faces no contexto 

e no contexto neutro e entre objetos no contexto negativo e no contexto neutro. Esses 

resultados mostram que as faces são sensíveis a modulação pela pré-ativação 

negativa, o que não ocorreu para os objetos. A média da quantificação dos estímulos 

como negativos em cada contexto está representada no gráfico abaixo. 

 

   

Gráfico 3: Média do número de estímulos julgados como negativos em cada contexto.   

Houve um número significativamente maior de faces julgadas como negativas no o contexto negativo 
do que no contexto neutro. O número de faces julgadas como negativas no contexto negativo difere 
significativamente do número de objetos julgados como negativo no contexto negativo. No contexto 
neutro as faces também são julgadas significativamente como mais negativas que os objetos. O número 
de objetos julgados como negativos não difere entre os contextos. *= p< 0,05 
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Análises complementares foram realizadas para a quantificação das figuras 

julgadas como negativas. Nessas análises, o número de objetos julgados como 

negativos foi considerado como uma linha de base e subtraídos do número de faces 

julgadas como negativas em cada contexto.  Esses resultados representados nos 

anexos 9.10, 9.11, 9.12. 

 

5. DISCUSSÃO 

No presente trabalho investigamos, em uma amostra universitária, o quanto 

uma manipulação de pré-ativação supralimiar, com informações apresentadas aos 

participantes por um texto negativo (ou neutro) em um primeiro experimento, 

promoveria efeito sobre o processamento de faces neutras em um segundo 

experimento.  Para revelar a modulação comportamental decorrente desta pré-

ativação supralimiar, foram escolhidas, no segundo experimento, duas tarefas de 

atenção amplamente utilizadas pela literatura: tarefa de julgamento de orientação de 

barras, com as faces neutras apresentadas como distrativas e a tarefa de julgamento 

de valência emocional de faces neutras. A hipótese principal é que a pré-ativação de 

informações negativas do texto do primeiro experimento (sobre abuso sexual infantil) 

promoveria uma atribuição implícita de emoção às faces neutras apresentadas no 

segundo experimento. Se isto acontecesse, seria esperado (1) maior número de faces 

julgadas como negativas (2) modulação da latência do tempo de reação para realizar 

esta tarefa de julgamento de valência (3) aumento da interferência das faces neutras 

apresentadas como distrativas, neste caso a latência do tempo de reação para realizar 

a tarefa de julgamento das barras seria aumentada.  Como principal resultado deste 

trabalho, observamos que a pré-ativação supralimiar gerada pelo texto negativo do 

primeiro experimento promoveu efeito na tarefa de julgamento da valência das faces 

apresentadas, com aumento do número de faces neutras que foram julgadas como 

negativas, no segundo experimento. Este efeito foi obtido apenas quando nas 

participantes que não sofreram abuso sexual. Com relação ao tempo de reação, tanto 

na tarefa de julgamento de barras, na qual as faces eram apresentadas como 

distrativas, como na própria tarefa de julgamento de valência das faces, não foi 

observada nenhuma modulação pela pré-ativação supralimiar induzida pelo texto do 

primeiro experimento.  
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Um primeiro controle importante para discutir estes resultados, foi verificar se 

os textos desenvolvidos para induzir um contexto negativo ou neutro eram 

considerados realmente como negativo ou neutro pelas participantes. Os resultados 

obtidos na escala SAM mostraram que o texto negativo, o qual era utilizado como pré-

ativação negativa, foi julgado com menor valência e maior ativação do que o texto 

neutro. Esses resultados evidenciam que a construção dos textos foi bem-sucedida, 

ou seja, o texto negativo foi julgado com uma valência baixa enquanto o texto neutro 

foi avaliado com uma valência média. Como descrito por Bradley et al., (2001) uma 

valência baixa está associada a uma maior negatividade. Além disto, a maior ativação 

para o texto negativo mostra que as participantes consideraram este texto como capaz 

de promover maior mobilização e impacto emocional. 

Os resultados do presente trabalho, corroboram com a literatura que sugere 

que faces possuem um processamento flexível e extremamente influenciável pelo 

contexto ( Kim et al., 2004; De Gelder et al., 2006; Aviezer et al., 2008; Aviezer et al., 

2011) Em seu estudo de revisão Aviezer et al., (2017) sugere que os efeitos 

contextuais não são secundários para a percepção da emoção facial, em vez disso, 

eles fazem parte da própria percepção da emoção. De fato, Suess et al., (2015) 

observou que após a apresentação de uma biografia prévia a qual poderia ter uma 

valência positiva, neutra e negativa, os participantes classificavam as faces 

associadas ao contexto negativo como menos “simpáticas” do que as faces 

associadas a informações neutras ou positivas. Em outro estudo, Anderson et al., 

2011, mostrou que as faces neutras que foram pareadas com informações negativas 

dominaram por mais tempo a consciência visual durante um paradigma de rivalidade 

binocular (faces foram apresentadas para um olho e casas para o outro). Ambos os 

estudos corroboram com os achados do presente trabalho no qual uma informação 

negativa é capaz de modular a emoção nas faces, o diferencial do presente estudo é 

que essa modulação foi realizada de uma maneira implícita pela pré-ativação. De fato, 

o principal resultado deste trabalho se refere a quantificação de faces julgadas como 

negativas durante a tarefa de julgamento de valência das faces. Foi observado que as 

participantes julgavam um número maior de faces como negativas após a leitura do 

texto negativo em comparação a leitura do texto neutro, indicando que a manipulação 

de pré-ativação negativa do experimento 1 conseguiu modular a tarefa subsequente 

do experimento 2. Estes resultados são muito importantes porque evidenciam que 
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uma informação apresentada em um experimento anterior e independente é capaz de 

alterar o comportamento em um experimento subsequente, mesmo quando realizado 

com intervalo de alguns minutos. Na mesma linha do presente trabalho, Qiao-Qiao-

Tasserit et al, (2017) realizou um experimento dividido em duas tarefas. Na primeira 

tarefa de manipulação de pré-ativação os participantes assistiam um pequeno filme 

com valência que poderia ser neutra, negativa ou positiva. Logo em seguida os 

participantes realizavam uma tarefa de escolha forçada na qual deveriam realizar um 

julgamento de valência durante um experimento de transformação (“morphing”) facial 

onde a mesma face variava de expressão feliz a amedrontada.  Os participantes 

tinham que decidir se as faces apresentadas seriam classificadas como felizes ou de 

medo, apertando uma tecla de duas teclas (tempo de reação de escolha).  Os 

resultados mostraram que não houve modulação nos tempos de reação na tarefa de 

escolha forçada, o que corrobora com os nossos achados. Entretanto, foi observada 

uma modulação pela manipulação de pré-ativação emocional com alteração do limiar 

de resposta para que uma face fosse classificada como amedrontada. Os 

participantes apresentaram uma tendência a julgar as faces em transformação mais 

precocemente como medo após o vídeo negativo, ou seja, assim como o presente 

estudo, os participantes tiveram um viés de julgamento negativo para as faces após 

uma pré-ativação emocional negativa.  O vídeo positivo promoveu efeito similar para 

faces felizes. Na mesma linha, Pichon et al., (2012) também observou um aumento 

no desempenho para identificar as duas faces de medo ou neutra possuíam a mesma 

identidade após a apresentação de palavras com conteúdo negativo em comparação 

a palavras neutras, apresentadas como uma manipulação de pré-ativação. Além do 

aumento do desempenho para identificar a identidade das faces após a pré-ativação 

negativa, houve um aumento da atividade da amigdala para as faces. Como proposto 

por Mauss et al, (2007) a pré-ativação poderia funcionar como um regulador das 

emoções de uma forma automática. Portanto, é possível supor que a exposição a uma 

pré-ativação negativa seja capaz de modular uma tarefa subsequente recrutando de 

maneira não percebida ou deliberada recursos cerebrais que influenciarão o 

processamento de estímulos subsequentes. Outra contribuição importante dos nossos 

achados foi mostrar que mesmo após alguns minutos a manipulação de pré-ativação 

negativa foi capaz de modular a tarefa de julgamento de valência. Esses achados 
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contrapõem o que é proposto por parte da literatura que mostra que após alguns 

segundos a modulação pela pré-ativação já perderia sua força (Hermans el al, 2001). 

Quanto a modulação do tempo de reação, os resultados deste trabalho 

mostraram que não houve interações significativas entre os fatores estímulo (face e 

objeto) e contexto (neutro e negativo) nem na tarefa de julgamento de barras, nem na 

tarefa de julgamento das faces. Estes achados indicam que não foi possível capturar 

através do tempo de reação a atribuição implícita de emoção a faces neutras 

promovida pelo texto negativo do primeiro. experimento Apesar de não ser a nossa 

hipótese inicial, estes resultados corroboram com os achados de Pichon et al., (2012) 

que investigou se o comportamento e a atividade neural podem ser influenciados por 

um material semântico negativo prévio. Como descrito anteriormente, os participantes 

realizaram duas tarefas dentro da máquina de ressonância. A primeira tarefa era a 

pré-ativação onde o participante deveria responder se a palavra apresentada era uma 

palavra ou pseudo palavra (“centrator, conomber, egalition, etc.”), ambas eram 

expostas faltando algumas letras e as palavras reais apresentavam valência neutra 

(concentração, quietude, paciência, etc) ou negativa (pesadelo, terror, irritação, etc). 

A segunda tarefa era uma tarefa de atenção onde os participantes eram apresentados 

a quatro estímulos simultaneamente: duas faces e duas casas dispostas em pares 

verticais ou horizontais ao redor da cruz de fixação. As faces poderiam estar dispostas 

verticalmente e as casas horizontalmente ou vice-versa em uma sequência 

imprevisível. As faces poderiam ter uma expressão neutra ou amedrontada. A tarefa 

dos participantes consistia no julgamento de identidade do par de estímulo atendido, 

ou seja, se o par de estímulos face/face ou casa/casa era igual ou diferente. Os 

resultados mostraram que em relação ao tempo de reação não foi encontrado 

resultado significativo na tarefa de atenção subsequente a manipulação de pré-

ativação, indicando que não foi possível capturar a modulação dessa manipulação nos 

tempos de reação. Somado a isso, em um trabalho mais recente, Qiao-Qiao-Tasserit 

et al, (2017), como descrito anteriormente, realizou duas tarefas sendo a primeira a 

pré-ativação na qual era apresentado um filme com valência variada ( positiva, neutra 

e negativa)  e a segunda uma tarefa de escolha forçada, na qual o participante deveria 

escolher a expressão da face apresentada (feliz ou medo). Na segunda tarefa era 

quantificado o julgamento das expressões faciais e medido o tempo de resposta da 

escolha. Foi observado que esse tempo de resposta, ou seja, o tempo de reação da 
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tarefa comportamental não sofreu alteração sob influência da pré-ativação 

independentemente da valência do filme. Em concordância com nossos achados, 

estes artigos mostraram um efeito no desempenho para o julgamento relacionado as 

faces, mas não na latência do tempo de reação para realizar estes julgamentos.  Uma 

possível explicação é que a latência do tempo de reação possa ser uma medida 

menos sensível para se observar o efeito de uma manipulação de pré-ativação.  Em 

contraposição, a medida de julgamento de valência das faces pode acessar de 

maneira mais direta a atribuição de negatividade que foi gerada pelo texto precedente. 

Consideramos que estes resultados negativos são importantes para que conheçamos 

qual o tipo de medida em laboratório possui mais sensibilidade para capturar os efeitos 

das manipulações experimentais de pré-ativação. Segundo nossos resultados e os 

artigos da literatura, as medidas de latência de tempo de reação parecem ser menos 

sensíveis para capturar o efeito. Talvez por acessar de maneira mais indireta e 

“implícita” este efeito. 

Em ambas as tarefas, julgar a valência das faces ou julgar a orientação das 

barras, houve um efeito principal de estímulo. Na tarefa julgar barra, as participantes 

foram mais lentas quando os objetos foram distrativos em relação as faces. Este foi 

um resultado não esperado e talvez tenha ocorrido pelo fato de os objetos variarem 

mais entre si (diversos objetos diferentes, cadeira, caneca, estojo, etc...) em relação 

a faces que eram sempre a mesma categoria de estímulo, ou seja face, apesar de 

terem identidades diferentes. Portanto, um efeito de novidade poderia explicar uma 

maior interferência dos objetos quando estes foram distrativos. De fato, na tarefa de 

julgar a valência da figura esse perfil se modifica e as participantes são mais lentas 

para julgar as faces do que para julgar os objetos. Mais uma vez, como as faces eram 

mais similares entre si as participantes poderiam levar mais tempo para analisar as 

faces e eram mais lentas na decisão. Apesar disto, deve-se ressaltar que a 

comparação direta entre faces e objetos nunca foi o objetivo do presente trabalho. Os 

objetos foram inseridos para servir de linha de base para controle de efeitos mais 

gerais, como a indução de um humor negativo após a leitura do texto negativo. A 

comparação de interesse foi o efeito sobre as faces entre os dois contextos de pré-

ativação: leitura do texto neutro e leitura do texto negativo no primeiro experimento. 
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A pré-ativação se relaciona a diversos conceitos (Junior et al, 2015), sendo 

alguns desses já comentados anteriormente nesse trabalho. Dentre eles, de que a pré 

ativação emocional ocorre devido a uma combinação entre o estímulo com as 

experiências e com as memórias do indivíduo. Neste sentido, acredita-se que a pré-

ativação não ativaria somente uma representação mental ligada a conceitos e 

comportamentos gerais, mas que poderia ocorrer ativando representações ligadas a 

motivações intrínsecas individuais (Lee & Labroo, 2004; Loersch & Payne, 2014; 

Tulving & Schacter, 1990). Sendo assim a variabilidade individual é um ponto chave 

para a manipulação de pré-ativação. Portanto, um dos desdobramentos desse projeto 

será investigar o quanto o traço de personalidade, a história de trauma, os sintomas 

de transtornos de estresse pós-traumático (TEPT) e de ansiedade poderiam modular 

os resultados descritos nesta dissertação. Será que as respostas a estes estímulos 

poderiam ser usadas como biomarcadores de vulnerabilidade a transtornos 

psiquiátricos?   

 Em resumo, o presente trabalho acrescenta à literatura importante evidência 

de que nossos comportamentos e ações são moduláveis por informações precedentes 

de maneira implícita ou pouco percebida. Uma informação negativa prévia gerada pela 

leitura de um texto foi capaz de promover atribuição de valência implícita no 

julgamento de faces apresentadas depois vários minutos em outro experimento. Estes 

resultados promovem uma reflexão sobre o quanto temos controle deliberado e 

consciente sobre nossas decisões, ações e atitudes. 
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6. LIMITAÇÕES E PERSPECTIVAS FUTURAS 

Gostaríamos de apontar algumas limitações deste estudo. Todos os 

resultados discutidos aqui são referentes aos dados do grupo de participantes que 

não sofreram nenhum tipo de abuso sexual. Resolvemos retirar esse grupo das 

análises por percebermos que o padrão de resposta deste grupo é bem diferente. 

Além disto, como o texto é sobre abuso sexual infantil, esperávamos que o efeito fosse 

intenso e, talvez, diverso do encontrado com a amostra geral. 

O número de participantes que sofreu abuso sexual ainda é relativamente 

pequeno (Contexto Negativo= 16 e Contexto Neutro =19) e por esse motivo não 

apresentamos essas análises no corpo da dissertação. No entanto, temos como 

objetivo ampliar esse número de participantes e investigar a influência da variabilidade 

individual relacionada ao abuso sexual nessa amostra.  

Outra limitação do estudo é que não passamos ao final do experimento um 

questionário para saber de maneira conclusiva se as participantes tiveram alguma 

suspeita da possível relação entre o primeiro experimento de pré-ativação e o 

segundo experimento, com as tarefas de atenção. Deve-se ressaltar, entretanto, que 

ao final do experimento, a experimentadora sempre fazia perguntas gerais sobre os 

experimentos e tentava investigar indiretamente se a participante havia percebido a 

associação entre os dois experimentos. Caso isto fosse constatado, a participante era 

excluída da amostra. Isto ocorreu apenas uma vez. Além disto, para minimizar esta 

limitação, uma das perspectivas futuras é enviar para as participantes que 

participaram do nosso experimento via e-mail um questionário com diversas 

perguntas, dentre elas uma que pergunte se elas foram capazes de fazer esse tipo de 

associação.  

Como perspectiva futura, esse trabalho também pretende investigar se a 

variabilidade individual é capaz de modular a magnitude destas interferências no 

comportamento do grupo que não sofreu abuso sexual. Como as faces são estímulos 

ambíguos, acreditamos que a resposta comportamental sofreria uma maior influência 

da variabilidade individual. Nesse sentido, no futuro esse projeto pretende investigar 

o quanto o traço de personalidade, a história de trauma, os sintomas de transtornos 

de estresse pós-traumático (TEPT) e de ansiedade modulariam o comportamento dos 
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participantes frente as faces neutras submetidas a pré-ativação negativa (texto 

negativo prévio) comparadas as faces neutras submetidas a pré-ativação neutra (texto 

neutro prévio). Alguns trabalhos mostram que que estados emocionais transitórios e 

persistentes “infundem” estados cognitivos e influenciam a avaliação de forma 

congruente com o estado (Greifeneder et al., 2011; Forgas, 1995). Além disso, para 

Qiao-Qiao-Tasserit et al, (2017) estados afetivos persistentes, como humor, 

ansiedade e depressão, também influenciaram o viés de interpretação para 

expressões faciais, até mesmo em maior grau do que estados emocionais transitórios. 

Em seu trabalho participantes com alta ansiedade ou depressão subclínica mostraram 

uma maior propensão a interpretar rostos ambíguos como amedrontados. 
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7. PRINCIPAIS CONCLUSÕES 

 

- É possível atribuir emoção a faces neutras pela manipulação de pré-ativação 

supralimiar, sugerindo que nossos comportamentos e ações são moduláveis por 

informações precedentes de maneira implícita ou pouco percebida. 

 

- A pré-ativação supralimiar realizada neste trabalho exerceu maior influência 

na quantificação de faces consideradas negativas na tarefa de julgamento de valência, 

sugerindo que esta medida pode acessar de maneira mais direta a atribuição de 

negatividade que foi gerada pelo texto precedente.  

 

- Não foram observados efeitos da pré-ativação supralimiar sobre o tempo de 

reação para a tarefa de julgamento de valência e para a tarefa de julgamento de 

barras. Este resultado sugere que as medidas de latência de tempo de reação 

parecem ser menos sensíveis para capturar o efeito de pré-ativação. 
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9. ANEXO 

 

 9.1 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DO PESQUISADO 

Título do Projeto: Atribuindo implicitamente emoção em faces neutras: Efeito no comportamento.  

Pesquisadores Responsáveis: Profa. Dra. Leticia de Oliveira, Profa. Dra.  Mirtes Pereira, Dra. Liana 

Catarina Lima Portugal e Marta de Freitas Nudelman  

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 

Telefones para contato: (021) 2629-2446 e (021) 2562-6556   

Nome do participante:  

_____________________________________________________________________ 

Idade: _____________ anos                                R.G. __________________________ 

Responsável legal (quando for o caso): 

_______________________________________________________________ 

R.G. Responsável legal: _________________________ 

 

A Sr.ª. está sendo convidada a participar do projeto de pesquisa “Atribuindo implicitamente emoção 

em faces neutras: Efeito no comportamento” , de responsabilidade das pesquisadoras Leticia de 

Oliveira, Liana Catarina Lima Portugal e Marta de Freitas Nudelman.  

 

➢ Objetivos do projeto: Testaremos como a emoção e a atenção interagem para determinar um 

comportamento. Neste estudo será medido o tempo de reação manual (tempo que vai da 

detecção de um estímulo visual até a resposta motora manual emitida pelos participantes). 

 

➢ Procedimentos: Uma vez que o participante tenha sido recebido e ambientado no laboratório 

serão realizados os seguintes procedimentos: (1) leitura de um texto com posterior avaliação pela 

participante do quanto o mesmo considerou o texto positivo, negativo ou neutro. (2) teste 

atencional que será realizado no microcomputador, semelhante a um jogo de videogame. A tarefa 

é simples e consiste em discriminar um estímulo apresentado na tela apertando uma tecla do 

teclado. Serão apresentadas imagens variadas. (3) A última etapa consiste em preencher 

questionários sobre características individuais, tais como de traços de personalidade e sobre 
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eventos traumáticos que aconteceram na vida do participante. A duração total do experimento 

será aproximadamente de 45 min. 

 

➢ Desconfortos ou riscos: Os riscos deste projeto que se referem a três etapas são: (1) Na leitura do 

texto, alguns participantes podem considerar seu conteúdo desagradável. O experimentador 

estará presente e auxiliará os participantes caso algum estresse intenso seja percebido ou 

relatado. Neste caso, o experimento será interrompido. 

(2) Na etapa de realização dos testes atencionais algumas pessoas relatam um certo nível de 

estresse por realizar uma tarefa atencional. Entretanto, o experimentador prestará 

esclarecimentos de que os riscos são minimizados porque (a) a tarefa a ser realizada é uma tarefa 

fácil, de baixa demanda atencional (b) não é fornecido feedback de erros aos participantes (c) a 

tarefa não mede o desempenho individual do participante sendo os dados avaliados em conjunto 

(3) durante o preenchimento de algumas escalas o participante pode entrar em contato com 

memórias de eventos traumáticos. Com relação a esta etapa, os participantes serão informados 

que podem interromper o teste assim que desejarem e que não são obrigados a responder 

perguntas que promovam desconforto. O experimentador estará em contato com o participante 

para auxiliar em qualquer desconforto causado, interrompendo o experimento. 

 

➢ Benefícios: Ao final do experimento, o participante será convidado a participar de uma reunião 

onde será apresentado um detalhamento sobre a temática do projeto de pesquisa. Acreditamos 

que tal iniciativa pode representar o despertar de novas vocações científicas entre os alunos dos 

cursos de graduação. Os benefícios para a sociedade e o meio acadêmico são, principalmente, (1) 

colaborar para o entendimento de como o sistema atencional e emocional interagem para a 

realização de uma tarefa motora (2) colaborar para o esclarecimento dos mecanismos que 

direcionam nosso sistema atencional influenciando nossos julgamentos e nossas emoções.  

 

➢ Estou ciente: 

• Que caso queira posso entrar em contato pelos telefones (21) 99719-0919/ 2629-2446 para 

receber respostas ou esclarecimentos de qualquer dúvida acerca dos procedimentos, riscos, 

benefícios e outros assuntos relacionados com a pesquisa; 

• Que a participação é voluntária e tenho liberdade de retirar meu consentimento a qualquer 

momento e deixar de participar do estudo sem qualquer penalização; 

• Que se manterá o caráter confidencial das informações relacionadas ao meu desempenho; 
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• Que obterei informações atualizadas durante o estudo, ainda que isto possa afetar a minha 

vontade de continuar dele participando; 

• Que os resultados aqui obtidos deverão ser levados a Congressos e publicados em revistas 

científicas, mantido o anonimato dos dados coletados.  

 

Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio 

Pedro, para obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais 

informações: 

 E.mail: etica@vm.uff.br             Tel/fax: (21) 26299189 

 

Eu, __________________________________________, RG nº _____________________ declaro ter 

sido informado e concordo em participar, como participante, do projeto de pesquisa acima descrito. 

Ou 

Eu, __________________________________________, RG nº _______________________, 

responsável legal por ____________________________________, RG nº _____________________ 

declaro ter sido informado e concordo com a sua participação, como participante, no projeto de 

pesquisa acima descrito. 

 

Niterói, _____ de ____________ de _______ 

_________________________________ 

Nome e assinatura do participante ou seu responsável legal 

____________________________________ 

Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento 

 

                                                                                 

___________________________               ____________________________ 

 assinatura da testemunha I    assinatura da testemunha II 

mailto:etica@vm.uff.br
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9.2.  Ficha Pessoal 

Ficha Pessoal 

 

Data: _____/_____/_____                                                                      Nº ___________ 

 

Ficha pessoal  

Por favor, preencha em letras de forma. 

 

Nome:____________________________________________________________________ 

 

Idade: _____________ 

 

Endereço: _________________________________________________________________ 

 

Telefone: ________________________   Celular : ________________________________ 

 

Etnia:   Branca Negra Mulata/Parda Oriental  Outros 

 

E-mail:____________________________________ 

 

Profissão:_________________________________________________________________  

Qual seu curso de graduação?______________________________ Período:____________ 

Qual seu curso de Pós-graduação?___________________________ 

 

Por favor responda às seguintes questões: 

1) Você tem ou teve alguma dessas patologias diagnosticadas por um médico? 

  Não 

 

Depressão  Atual: Início _____ anos  

 Quando? __________  

Ansiedade generalizada Quando? __________ 
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 Pânico Quando? __________ 

 Transtorno Bipolar Quando? __________ 

Transtorno obsessivo compulsivo Quando? __________ 

 Fobia (qual? _______________________) Quando? __________ 

Outros transtornos (qual? _______________________) Quando? __________ 

 

2) Você faz uso continuado de medicamentos?  

 Sim   Não   Qual? ______________________________________________ 

 

3) Você usa drogas?  

 Sim   Não   Qual? ______________________________________________ 

Última vez que usou? ____________ 

 

4) Você é fumante? simnão 

 

5) Você apresenta tonteira frequente?  sim  não 

 

6) Você passou por alguma situação de grande estresse recentemente? simnão 

Qual? _________________________________________________________________       

Quando? _______________________________________________________________ 

 

7) Você é destro ou canhoto? destrocanhoto   

 

8) Você apresenta alguma alteração oftalmológica?  

 Miopia  Astigmatismo Estrabismo Hipermetropia  

Outra alteração (qual? _________________________________________) 

 

9) Você usa óculos ou lentes de contato? simnão  

10) Favor escrever quando foi a última menstruação. 
 

 

 

     ____________________________________________ 
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11) Tem filho(as)? simnão 

 

12)Qual a sua renda familiar?  

 

De 1 a 2 salários mínimos (até R$ 1760,00) 

De 2 a 5 salários mínimos (até R$ 4400,00) 

De 5 a 10 salários mínimos (até R$ 4150,00) 

De 10 a 15 salários mínimos (até R$ 8800,00) 

Mais de 15 salários mínimos  

 

13) Qual a sua religião? 

Sou ateu 

Não tenho religião, mas acredito em Deus 

 Sou agnóstico  

 Católica 

 Judaica 

 Protestante 

 Espírita 

 Budista 

 Umbandista 

Outras (qual? ________) 
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9.3. Textos 

 

9.3.1.  Texto negativo 

 

Relato 1- J. 15 anos  

“Meu tio sentou ao meu lado para assistir ao jogo de videogame que eu jogava com meus primos. 

Quando eu vi, ele estava enfiando a mão por dentro da manga comprida da minha camisola. Colocou 

até alcançar meus peitos, e ficou massageando-os por um tempo. Alguns minutos depois, meu tio 

desistiu dos peitos e resolveu enfiar a mão dentro da minha calcinha. Entendi que aquela situação era 

muito errada, e me levantei para ir para o quarto dormir. Minha cama naquela noite seria um colchão 

no chão, entre as camas dos meus primos. Sei que acordei no meio da madrugada com ele em cima de 

mim, tentando me tocar de todas as maneiras novamente. Seu hálito tinha cheiro de álcool.”  

Relato 2 – L. 14 anos 

“Quando eu tinha 3 anos a minha mãe teve depressão profunda. Meu irmão maio velho tomou as 

rédeas da casa e passou a cuidar de mim e do nosso irmão mais novo. Soube muitos anos depois que, 

nessa época, minha mãe o flagrou fazendo sexo oral e mexendo nos meus genitais, enquanto me dava 

banho. Ela ameaçou o expulsar de casa. Mas, sem apoio da família e sem forças, resolveu deixar as 

coisas como estavam, pois, precisava dele para nos sustentar. Com 8 anos, meu irmão tirou minha 

virgindade. Lembro de que algo estranho aconteceu, de que fiquei machucada, mas, como eu era nova, 

as memórias se apagaram um pouco. O assédio continuou até os meus 12 anos.” 

Como esses, existem milhares de casos de pedofilia em que as vítimas sofrem com os abusos durante 

longos períodos de suas vidas. O Brasil é um dos países com maior número de pedófilos no mundo: 5,4 

milhões de brasileiros relatam abuso sexual na infância (Unifesp, 2014). A polícia recebe cerca de 70 

denúncias de pedofilia por dia e já catalogou diversos criminosos.  
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9.3.2. Texto neutro 

 

Relato 1- R. 18 anos 

“Sempre que tinha jogo do meu time no final de semana, eu ia para a casa dos meus primos e passava 

o fim de semana todo lá. O estádio era perto da casa deles então íamos todos juntos. Certa vez, ao 

chegar em casa eu percebi que havia perdido minha carteira de identidade, provavelmente durante a 

partida. Procuramos por todo o caminho, mas não a encontramos. Por conta disso, eu tive que fazer 

uma segunda via.” 

Relato 2- P. 21 anos 

“Quando eu tinha 18 anos, fui viajar com os meus amigos para assistir a uma partida de futebol do 

nosso time. Meus pais foram me levar na rodoviária. Antes da viagem, eu separei todos os meus 

documentos e os coloquei em uma carteira a parte. Quando eu fui pegar o ônibus de volta para casa 

me dei conta que estava sem a carteira de identidade. Eu liguei para o estádio, mas não acharam o 

meu RG no achados e perdidos. Ao voltar de viagem, eu providenciei a segunda via. Alguns anos depois, 

o mesmo grupo de amigos resolveu marcar uma outra ida ao estádio. Dessa vez, era na nossa própria 

cidade. Eu resolvi levar apenas a carteira de identidade e um dinheiro no bolso, para não levar a 

carteira toda. Entretanto, quando cheguei em casa não encontrei meu RG. Acredito que deva ter caído 

enquanto pulava e eu não percebi. Sendo assim, com 25 anos, eu tive que fazer uma outra via da 

carteira de identidade, pela segunda vez.” 

Como esses, existem milhares de casos de perda da carteira de identidade (RG – Registro Geral) em 

estádios. O DETRAN relata que é comum a requisição da segunda via do documento de identidade por 

mais de uma vez devido a esse tipo de perda. Foi feito um catálogo com as carteiras de identidades 

perdidas em estádios.  
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9.4. Questionário Sobre o Texto  

INSTRUÇÕES PARA A TAREFA 

 Neste estudo estamos interessados em compreender como diferentes 

pessoas se sentem em relação a um mesmo texto. Sua tarefa será 

classificar o texto de acordo com o que você sentiu ao lê-lo. Não existem 

respostas certas ou erradas, então responda da maneira mais sincera que você 

puder.  

.  Você responderá a duas escalas que acompanham o texto que você lerá. 

Estas escalas são compostas de bonecos com diferentes expressões. São estes 

bonecos que vão representar o que você sentiu ao ler cada texto. Não se 

preocupe com o tempo. 

A primeira escala se refere ao quanto o texto foi agradável ou desagradável.  

Por exemplo, se o texto apresentado te deixou muito feliz, alegre, satisfeita, 

contente ou otimista, isto é, se texto foi muito agradável para você, faça um X no 

boneco mais à esquerda, no boneco mais feliz de todos (veja o exemplo abaixo): 

 

Se, por outro lado, o texto fez com que você se sentisse triste, deprimida, 

perturbada, aborrecida, insatisfeita, chateada ou contrariada, isto é, se o texto foi 

muito desagradável para você, faça um X no boneco mais à direita, correspondente 

ao boneco mais descontente de todos (veja o exemplo abaixo): 

 

Se você ficou completamente neutra, ou seja, o texto não foi nem agradável, 

nem desagradável, faça um X no boneco do meio:  
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 Se o que você sentiu está mais bem representada por outro boneco ou no 

espaço entre os bonecos, faça um X no lugar correspondente. Isto permite uma 

análise mais fina da sua classificação. Por exemplo: 

 

A segunda escala se refere à intensidade, força emocional; isto é, ao grau de 

ativação que o texto promoveu em você.  

 Por exemplo, se o texto te deixou muito ligada, agitada, estimulada ou 

irrequieta, isto é, se você ficou completamente ativada enquanto estava lendo o 

texto, faça um X no boneco mais à esquerda: 

 

Por outro lado, se o texto te deixou sem energia, relaxada, calma, desligada, 

apática ou sonolenta, isto é, se você ficou num estado não-ativada, faça um X no 

boneco mais à direita.  

 

Se você não ficou nem tão ativada, nem tão apática, você pode indicar 

estados intermediários fazendo um X no quadrado correspondente aos outros 

bonecos ou aos que estão em branco entre os bonecos.          

  

Se houver qualquer dúvida, pergunte ao experimentador.  

Solicitamos agora que você leia com atenção o texto a seguir e responda as 

duas escalas subsequentes seguindo as instruções descritas neste documento. 
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9.5. Escala de história de trauma – THQ 

 

THQ 

A série de questões a seguir diz respeito a eventos graves ou traumáticos durante a 
vida. Estes tipos de eventos realmente ocorrem com alguma regularidade, apesar de nós 
querermos acreditar que eles sejam raros. Após a sua ocorrência, eles afetam a maneira 
pela qual as pessoas sentem, reagem e/ou pensam a respeito das coisas. O conhecimento 
sobre a ocorrência de tais eventos assim como a reação a eles vai nos auxiliar a desenvolver 
programas de prevenção, educação e outros serviços. O questionário é dividido em 
perguntas que abordam experiências relacionadas a crime, perguntas sobre desastre em 
geral e trauma e perguntas sobre experiências físicas e sexuais. 

Eventos relacionados a crime   Em caso afirmativo 

   Intensidade 
1= nada 
estressante 5 = 
extremamente 
estressante 

Idade 
aproximada 
(caso + de uma 
vez informar o 
pior) 

1. Alguém já tentou tirar alguma coisa 
diretamente de você usando força ou 
ameaça de força, tal como assalto a mão 
armada ou furto? 

Não Sim  

 1     2      3      4      5 

 

2. Alguém já tentou roubá-lo (a) ou de 
fato o (a) roubou (i.e. furtou seus 
objetos pessoais)? 

Não Sim  

 1     2      3      4     5 

 

3. Alguém já tentou invadir ou de fato 
invadiu sua casa quando você não estava 
lá? 

Não Sim    

 1     2      3      4     5 

 

4. Alguém já tentou invadir ou de fato 
invadiu sua casa enquanto você estava 
lá? 

Não Sim  

 1     2      3      4      5 
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Desastre em geral e trauma   Em caso afirmativo 

   Intensidade 
1= nada 
estressante 5 = 
extremamente 
estressante 

Idade 
aproximada 
(caso + de 
uma vez 
informar o 
pior) 5. Você já sofreu algum acidente grave no 

trabalho, num carro ou em qualquer outro 
lugar? 
Se responder sim, por favor, especificar. 

Não Sim  

  

  1      2      3      4     5 

 

 

 

 

 

 
Desastre em geral e trauma   Em caso afirmativo 

   Intensidade 
1= nada 
estressante 5 = 
extremamente 
estressante 

Idade 
aproximad
a (caso + 
de uma vez 
informar o 
pior) 

6. Você já passou por algum desastre natural, do tipo 
deslizamento de terra, enchente, tempestade, 
terremoto, etc, durante o qual você percebeu que você 
ou pessoas queridas corriam perigo de vida ou 
ferimento? 

Não Sim    

 

 1     2      3      4      5 

 

7. Você já passou por algum desastre causado pelo 
homem, tal como choque de um trem, 
desmoronamento de um prédio, assalto a banco, 
incêndio, etc, durante o qual você percebeu que você 
ou pessoas queridas corriam perigo de vida ou 
ferimento? 

Não Sim  

 

 1     2      3      4      5 

 

8. Você já foi exposto (a) a radioatividade ou a 
agentes químicos perigosos que pudessem ameaçar a 
sua saúde? 

Não Sim  

 1     2      3      4      5 

 

9. Você já esteve em qualquer outra situação na qual 
você foi gravemente ferido (a)? 

Se responder sim, por favor, especificar. 

Não Sim  

 1     2      3      4      5 

 

 

 

 

 

 
10. Você já esteve em qualquer outra situação na qual 
você teve medo porque poderia ter sido morto (a) ou 
gravemente ferido (a)? 

Se responder sim, por favor, especificar. 

Não Sim  

 

 1     2      3      4      5 
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11.Você já viu alguém ser gravemente machucado ou 
morto? 

Se responder sim, por favor, especificar quem. 

Não Sim  

 1     2      3      4      5 

 

 

 

 

 

 
 12. Você já viu cadáveres (excluindo em funerais) 
ou teve que tocar em cadáveres por qualquer 
motivo? 

Se responder sim, por favor, especificar. 

Não Sim  

 1     2      3      4      5 

 

 

Desastre em geral e trauma   Em caso afirmativo 

   Intensidade 
1= nada 
estressante 5 = 
extremamente 
estressante 

Idade 
aproximad
a (caso + 
de uma vez 
informar o 
pior) 

13. Você já teve algum amigo próximo ou membro da 
sua família assassinado ou morto por um motorista 
bêbado? 
Se responder sim, por favor, especificar sua relação 
com esta pessoa (ex. mãe, neto, etc). 

Não Sim  

 

 1     2      3      4      5 

 

 

14. Você já perdeu (por morte) um cônjuge, 
companheiro (a), namorado (a) ou filho (a)? 

Se responder sim, por favor, especificar sua relação com 

esta pessoa. 

Não Sim  

 

 1     2      3      4      5 

 

 

15. Você já sofreu de uma doença grave ou que pusesse 
em risco sua vida? 

Se responder sim, por favor, especificar. 

Não Sim  

 1     2      3      4      5 

 

 

16.Você já recebeu a notícia de que alguém próximo 
a você foi gravemente ferido, teve doença que 
ameaçou a vida ou morreu de forma inesperada? 

Se responder sim, por favor, indicar. 

Não Sim  

 1     2      3      4      5 
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17. Você já teve que tomar parte num combate quando 
estava no serviço militar num território de guerra oficial 
ou não oficial? 

Se responder sim, por favor, indicar o local. 

Não Sim  

 1     2      3      4      5 

 

 

Experiências físicas e sexuais   Em caso afirmativo 

   Intensidade 
1 nada estressante 5 
extremamente 
estressante 

Aproxim
ada 
mente 
quantas 
vezes  

Com que 

idade(s) esses 

eventos 

começaram e 

terminara 

m 

18. Alguém já o (a) obrigou a ter relações sexuais 
ou sexo anal ou oral contra a sua vontade? 
Se responder sim, por favor, indicar a natureza da 
relação com a pessoa (ex., estranho, amigo, 
parente, pai ou mãe, irmão). 

Não Sim  

 

 1     2      3      4      5 

 Início: 

 

Fim: 

 

 Experiências físicas e sexuais   Em caso afirmativo 

   Intensidade 
1 nada estressante 5 
extremamente 
estressante 

Aproxim
ada 
mente 
quantas 
vezes  

Com que 

idade(s) esses 

eventos 

começaram e 

terminaram 

19. Alguém já tocou em partes íntimas do seu 
corpo ou o (a) obrigou a tocar nas dele (a), sob 
força ou ameaça? 

Se responder sim, por favor, indicar a natureza da 

relação com a pessoa (ex., estranho, amigo, 

parente, pai ou mãe, irmão). 

Não Sim  

 

 1     2      3      4      5 

 Início: 

 

Fim: 

 

20. Além dos incidentes mencionados nas 
questões 18 e 19, já houve outras situações nas 
quais outra pessoa tentou forçá-lo (a) a ter 
contato sexual contra a sua vontade? 

Não Sim  

 1     2      3      4      5 

 Início: 
 
Fim: 

21. Alguém da sua família já lhe bateu, 
espancou ou empurrou de modo a causar 
intensa humilhação ou pavor? 

Não Sim  

 1     2      3      4      5 

 Início: 

Fim: 

22. Alguém da sua família ou pessoa próxima 
persistentemente já lhe ridicularizou, humilhou 
ou ignorou causando intenso sofrimento? 

Não Sim  

 1     2      3      4      5 

 Início: 

Fim: 
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23. Alguém, incluindo membros da sua família 
ou amigos, já o (a) atacou usando um revólver, 
uma faca ou qualquer outra arma? 

Não Sim  

 1     2      3      4      5 

 Início: 

Fim: 

24. Alguém, incluindo membros da sua família 
ou amigos, já o (a) atacou desarmado e o (a) 
feriu gravemente? 

Não Sim  

 1     2      3      4      5 

 Início: 

Fim: 
25. Alguém da sua família já lhe bateu, 
espancou ou empurrou com força suficiente 
para causar ferimento? 

Nâo Sim  

 1     2      3      4      5 

 Início: 

Fim: 

 

| Outros eventos   Em caso afirmativo 

   INTENSIDADE 
1 nada estressante 
5 extremamente 
estressante 

Idade aproximada 
(caso + de uma vez 
informar o pior) 

26. Você já passou por alguma outra situação 
ou evento extraordinariamente traumáticos que 
não foram abordados nas questões acima? 

Se responder sim, por favor, especificar. 

Não Sim    

 

1      2     3       4      5 

 

 

ATENÇÃO : Identifique na lista acima, pelo número, o evento que você considera que tenha sido o mais estressante 

em sua experiência de vida:  
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9.6. Escala de Gravidade de Sintomas de TEPT – PCL-5 

PCL-5 

 

A seguir é apresentada uma lista de dificuldades que as pessoas podem enfrentar 

após vivenciar uma experiência muito traumatizante. Mantendo o seu pior evento em 

mente, por favor, leia cuidadosamente cada uma das dificuldades e então circule um 

dos números à direita para indicar o quanto você tem se sentido incomodado por essa 

dificuldade no último mês. 

 

No último mês, quanto você se sentiu 

incomodado por: 
Absoluta-

mente nada 
Um pouco 

Moderada- 

mente 
Muito 

Extrema-

mente 

1. Lembranças repetidas, perturbadoras e 

involuntárias da experiência 

traumatizante. 

0 1 2 3 4 

2. Sonhos repetidos e perturbadores 

referentes à experiência traumatizante. 
0 1 2 3 4 

3. De repente, se sentir ou agir como se a 

experiência traumatizante estivesse 

realmente acontecendo de novo (como se 

você estivesse lá de volta revivendo a 

situação). 

0 1 2 3 4 

4. Sentir-se muito perturbado quando 

algo lhe faz lembrar da experiência 

traumatizante. 

0 1 2 3 4 

5. Apresentar reações físicas intensas 

quando algo lhe faz lembrar da 

experiência traumatizante (por exemplo, 

coração bater forte, dificuldades para 

respirar, suor excessivo). 

0 1 2 3 4 

6. Evitar lembranças, pensamentos ou 

sentimentos relacionados à experiência 

traumatizante. 

0 1 2 3 4 

7. Evitar algo ou alguém que lembre você 

da experiência traumatizante (por 

exemplo, pessoas, lugares, conversas, 

atividades, objetos ou situações). 

0 1 2 3 4 

8. Dificuldades de se lembrar de partes 

importantes da experiência 

traumatizante. 

0 1 2 3 4 

9. Ter fortes crenças negativas sobre si 

mesmo, sobre outras pessoas ou sobre o 

mundo (por exemplo, ter pensamentos 

como: eu sou ruim, há algo muito errado 

0 1 2 3 4 
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comigo, não se pode confiar em ninguém, 

o mundo é um lugar muito perigoso). 

10. Culpar a si mesmo ou a outra pessoa 

pela experiência traumatizante ou pelo 

que aconteceu depois de tal experiência. 

0 1 2 3 4 

11. Ter fortes sentimentos negativos, tais 

como medo, horror, raiva, culpa ou 

vergonha 

0 1 2 3 4 

12. Perder o interesse em atividades que 

você costumava gostar. 
0 1 2 3 4 

13. Sentir-se distante ou isolado das 

outras pessoas. 
0 1 2 3 4 

14. Dificuldades para experimentar 

sentimentos positivos (por exemplo, ser 

incapaz de sentir felicidade ou de ter 

sentimentos afetuosos pelas pessoas 

próximas a você). 

0 1 2 3 4 

15. Comportamento irritável, explosões 

de raiva, ou agir de forma agressiva. 
0 1 2 3 4 

16. Arriscar-se muito ou fazer coisas que 

podem causar algum mal a você. 
0 1 2 3 4 

17. Estar "superalerta" ou hipervigilante. 0 1 2 3 4 

18. Sentir-se sobressaltado ou assustar-se 

facilmente. 
0 1 2 3 4 

19. Ter dificuldades para se concentrar. 0 1 2 3 4 

20. Dificuldades para “pegar no sono” ou 

para permanecer dormindo. 
0 1 2 3 4 
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9.7. QUESI 

QUESI 

 

Sexo:_______  Idade: _______ 

 

As afirmações abaixo se referem a algumas experiências de quando você era criança 

(até 12 anos). Embora estas afirmações sejam de natureza pessoal, por favor, 

responda o mais sinceramente possível. Para cada afirmação, circule a resposta que 

melhor descreve o que você acha que ocorreu enquanto crescia. Se desejar mudar 

sua resposta, coloque um X na antiga e circule a nova escolha.
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9.8. PANAS (Positive And Negative Affect Schedules) 

PANAS 

Essa escala consiste de palavras que descrevem diferentes sentimentos e emoções. 

Leia cada item e então marque a resposta apropriada no espaço ao lado da palavra. 

Indique o quanto você se sente assim em geral, em média. 

 Muito pouco 

ou nada Um pouco 
Moderadamente Muito Excessivamente 

Interessado(a) 
 

    

Aflito(a) 
 

    

Empolgado(a) 
 

    

Chateado(a) 
 

    

Forte 
 

    

Culpado(a) 
 

    

Com medo 
 

    

Agressivo(a) 
 

    

Entusiasmado(a) 
 

    

Orgulhoso(a) (de algo)  
 

    

Irritável  
 

    

Alerta 
 

    

Envergonhado(a) 
 

    

Inspirado(a) 
 

    

Nervoso(a) 
 

    

Determinado(a) 
 

    

Atento(a) 
 

    

Agitado(a) 
 

    

Ativo(a) 
 

    

Apavorado(a) 
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9.9. CERQ 

CERQ 

Como você lida com os eventos? A maioria das pessoas passam por eventos de vida 

difíceis, porém cada pessoa lida com eles da sua própria maneira. Nas questões 

seguintes, pedimos que você pense nas situações traumáticas que você vivenciou. 

Por favor, leia as frases abaixo e indique com que frequência você tem os seguintes 

pensamentos, circulando a opção que mais se encaixa com você. 

  

 
 (quase) 

Nunca 

Ás 

vezes 

Regular-

mente 

Com 

frequência 

(quase) 

sempre 

Eu sinto que sou o culpado pelo que 

aconteceu   

1 2 3 4 5 

Eu penso que tenho que aceitar que isso 

aconteceu  

1 2 3 4 5 

Eu frequentemente penso em como me 

sinto em relação ao que aconteceu  
1 2 3 4 5 

Eu penso em coisas que são mais 

agradáveis do que aquilo que aconteceu  

1 2 3 4 5 

Eu penso nas melhores coisas que eu 

consigo   

1 2 3 4 5 

Eu penso que eu posso aprender algo com o 

que aconteceu  
1 2 3 4 5 

Eu penso que tudo poderia ter sido muito 

pior  

1 2 3 4 5 

Eu frequentemente penso que o que eu vivi 

é muito pior do que o que os outros 

viveram 

1 2 3 4 5 

Eu sinto que os outros são os culpados pelo 

que aconteceu   
1 2 3 4 5 

Eu sinto que eu sou o responsável pelo que 

aconteceu  

1 2 3 4 5 

Eu penso que eu tenho que aceitar o que 

aconteceu  
1 2 3 4 5 

Eu me preocupo com o que eu penso e sinto 

sobre o que aconteceu   

1 2 3 4 5 

Eu penso em coisas agradáveis que não tem 

nada a ver com o que aconteceu  

1 2 3 4 5 

Eu penso em qual a melhor forma para lidar 

com o que aconteceu   
1 2 3 4 5 

Eu penso que eu posso me tornar uma 
pessoa mais forte como resultado do que 

aconteceu  

1 2 3 4 5 
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Eu penso que outras pessoas passam por 

experiências muito piores  
1 2 3 4 5 

Eu fico pensando o quão horrível é o que 

aconteceu  
1 2 3 4 5 

Eu penso que os outros são responsáveis 

pelo que aconteceu  

1 2 3 4 5 

Eu penso sobre os erros que cometi no que 

aconteceu   
1 2 3 4 5 

 

Eu penso que eu não posso mudar nada do 

que aconteceu  

1 2 3 4 5 

Eu quero entender porque me sinto da 

maneira que me sinto sobre o que aconteceu   

1 2 3 4 5 

Eu penso em algo agradável ao invés de 

pensar no que aconteceu  
1 2 3 4 5 

Eu penso em como mudar a situação atual  1 2 3 4 5 

Eu penso que o que aconteceu também tem 

seu lado positivo  

1 2 3 4 5 

Eu penso que o que aconteceu não foi tão 

ruim quando comparado a outras coisas  

1 2 3 4 5 

Eu, frequentemente, penso que o que eu vivi 

é o pior que pode acontecer com uma 
pessoa  

1 2 3 4 5 

Eu penso sobre os erros que os outros 

cometeram no que aconteceu  

1 2 3 4 5 

Eu penso que há algo em mim que causou o 

que aconteceu  

1 2 3 4 5 

Eu penso que eu devo aprender a viver com 

isso  
1 2 3 4 5 

Eu fico remoendo os sentimentos que a 

situação causou em mim  

1 2 3 4 5 

Eu penso em experiências prazerosas  1 2 3 4 5 

Eu penso em um plano para aquilo que eu 

posso fazer melhor   

1 2 3 4 5 

Eu procuro o lado positivo da situação  1 2 3 4 5 

Eu digo a mim mesmo que existem coisas 

piores na vida   
1 2 3 4 5 

Eu sinto que sou o culpado pelo que 

aconteceu   
1 2 3 4 5 

Eu penso que tenho que aceitar que isso 

aconteceu  

1 2 3 4 5 

 

Obrigada por responder o questionário!  
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9.10. Gráficos distribuição Normal índice face – neutra 

 

9.10.1. Gráfico de Normalidade do Índex da Quantificação de Faces como 

Negativas no Contexto Negativo 

 

 

 

9.10.2. Gráfico de Normalidade do Índex da Quantificação de Faces 

como Negativas no Contexto Neutro 

 

 

:  
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9.11. Gráfico distribuição do julgamento das figuras  

9.11.1. Participantes que não sofreram nenhum tipo de abuso sexual 
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9.11.2. Participantes que sofreram algum tipo de abuso sexual. 
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9.12. Tabela Participante  

9.12.1. Quantidade de Faces e Objetos Julgados como Negativos no 

contexto Negativo 
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9.12.2. Quantidade de Faces e Objetos Julgados como Negativos no 

contexto Neutro 
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9.12.3.  Porcentagem de Faces e Objetos Julgados como Negativos no 

Contexto Negativo 
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9.12.4. Porcentagem de Faces e Objetos Julgados como Negativos no 

Contexto Neutro 

 

 


